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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

Rua do Comércio, 1424 - Fone/Fax: 55-3739-1080 

CEP: 98.410-000  

CNPJ: 92.403.567/0001-27 

 E-mail: municipiodetaquarucudosul@hotmail.com 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2016 

 

I - PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade de Taquaruçu 

do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor Vanderlei 

Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina 

Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B – CONTRATADA: A Empresa MUSICAL BANDA PEROLA NEGRA LTDA - ME, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, nome fantasia BANDA PEROLA NEGRA, inscrita no CNPJ sob nº 12.767.236/0001-37, 

com sede na Rua Sete de Setembro, nº 189, fundos, na cidade de Modelo, Estado de Santa Catarina, neste ato 

representada pelo sócio Proprietário Sr. Luis Antonio Stochero, brasileiro, casado, empresário, portador da 

RG. N 5.770.003, expedido pela SSP/SC, inscrito no CPF. n. 431.383.570-91, residente e domiciliado na Rua 

Sete de Setembro, 189, Centro, cidade de Modelo, SC, adiante denominada EMPRESA. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e é realizado com inexigibilidade do procedimento licitatório, 

com fundamento no disposto no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.  

 

III - CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
Constitui objeto do presente Contrato a Prestação de Serviços técnico-profissionais de apre-

sentação de show musical com a BANDA PEROLA NEGRA, durante a “Feira do Peixe 2016”, a ser realizada 

na praça do Trevo de Acesso junto à RSC 472, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, no dia 23 de março de 

2016 , das 20:00 horas as 24 horas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: LOCAL DE TRABALHO  

A apresentação terá a duração de 4,0 (quatro horas) horas, das 20:00h às 24h00min, no palco 

da “Feira do Peixe”, na praça do Trevo de Acesso junto à RSC 472, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

Para a execução do objeto do presente contrato, a Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul 

pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), pagáveis após a apresentação, atra-

vés de depósito bancário na conta da CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal, pelo valor nela 

constante, descontado o valor dos encargos sociais devidos.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE  

O valor do presente contrato não sofrerá qualquer reajuste. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Fornecer segurança durante os horários estabelecidos na Cláusula Segunda, e eventual 

licença de autoridade policial; 

b) Fornecer condições adequadas para instalação dos equipamentos de som.  

 Parágrafo único. Demais acertos serão decididos de comum acordo entre as partes ou ju-

dicialmente, se houver necessidade. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar os serviços descritos na cláusula primeira do presente contrato; 

b) Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ou prejuízos causados ou sofridos 

pelos apresentadores ou prepostos quando da realização dos serviços ora contratados; 

c) Responsabilizar-se por todos os direitos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, tri-

butárias, indenizatórias e fiscais ou, ainda de responsabilidade junto a órgãos públicos federais, estaduais, mu-

nicipais ou privados, em decorrência do cumprimento do presente contrato; 

d) Isentar o Município de quaisquer ônus ou encargos decorrentes da presente contratação, 

tanto em relação aos empregados ou prepostos, quanto em relação a terceiros; 

e) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem antes, durante e após as apresen-

tações. 

 Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto do pre-

sente contrato, com salários dos seus representados ou prepostos, encargos, inclusive os decorrentes da aplica-

ção das leis sociais e previdenciárias serão de responsabilidade do CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

                   O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

através do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Jean Carlos Manfio, CPF nº 837.908.100-53, co-

mo gestor do contrato. 

 Parágrafo único. A responsabilidade de que trata o caput desta cláusula não exclui ou re-

duz a responsabilidade da CONTRATADA e dos seus representados por danos causados direta ou indireta-

mente à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Em caso de rescisão do presente contrato de prestação de serviços, a parte que lhe der cau-

sa deverá pagar à outra parte 10% (dez por cento) do valor do contrato, a título de indenização.  

                               Parágrafo único. No caso de caso fortuito ou força maior, que não permita ou não reco-

mende a realização do evento mencionado na cláusula primeira na data nela fixada, este contrato será conside-

rado cancelado, isentando as partes de qualquer responsabilidade. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

       As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Frederico Westphalen, para 

dirimir eventuais dúvidas ou litígios decorrentes da execução deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

        E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 

quatro vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas. 

         Taquaruçu do Sul, RS, 14 de março de 2016. 

 

___________________________________                           _____________________________ 

 MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL                               BANDA PEROLA NEGRA  

 VANDERLEI ZANATTA - Prefeito Municipal                            Luis Antonio Stochero      

 

                                   

                                                    JEAN CARLOS MANFIO 

                                                           Gestor do Contrato 

Testemunha: 

A ____________________________________       B ________________________________ 

Nome:                                                                        Nome:  

CPF.                                                                           CPF.  

mailto:municipiodetaquarucudosul@hotmail.com

