
   
 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 91/2018 

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob nº 01.610.503.0001-41, com sede na  Adrião Monteiro, 2330, Capivari do Sul/RS, representada por 

seu Prefeito Municipal, Sr Marco Antonio Monteiro Cardoso, brasileiro e residente neste Município. 

 

CONTRATADA: FABIANO DE SOUZA HOMEM, inscrito no CNPJ nº 27.476.771/0001-06 estabelecida na Rua 

Noruega, 175- Bairro Jardim Formoso- Capivari do Sul/RS representada por sua titular. 

 

 As partes contratantes celebram o presente contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1 - É objeto do presente contrato, o serviço de atividades recreativas do Natal do Parque com crianças beneficiaria 

do Programa Bolsa Família. 

1.2- O evento acontecerá no dia 14 de dezembro de 2018 com início às 14h00 min até às 18h00min, no Parque de 

Eventos Abrahão Nunes. 

 

CLÁUSULA 2 - DO PREÇO E FORMA E PAGAMENTO 

2.1 - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais). 

 

2.2 – O pagamento será feito em uma única parcela. 

 

CLÁUSULA 3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

  

                                                      088408.244.0132.2333  3339039000000 reduz 4040-1 

 

CLÁUSULA 4 - DOS ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS 

 4.1 – O Município observará a legislação pertinente ao INSS, para as empresas prestadoras de serviços, fazendo 

as retenções na Fonte definidas na legislação do ISSQN. Bem como o IRRF por ocasião do pagamento parcial ou total 

em cumprimento das disposições legais, das quais o contratado reconhece e aceita.   

 

CLÁUSULA 5 – DO PRAZO 

5.1 - O presente contrato vigorará somente no dia 14 de dezembro de 2018. 

 

CLÁUSULA 6 - DA RESCISÃO   
A rescisão do contrato pode ser:  

6.1 - Amigável, por acordo entre partes: 

6.2 - Unilateral, nos casos de: 

c - Falta de pagamento de qualquer das parcelas ou pagamento com atrasos superior a quinze dias. 

 

CLÁUSULA 7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao 

CONTRATADO as seguintes sanções: 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

      Estado do Rio Grande do Sul 

 



 

I - Advertência formal; 

II - Multa de 10% (dez por cento) do valor original do contrato; 

III - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública  

 

CLÁUSULA 8 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
8.1 - O presente contrato tem origem no processo de Dispensa de Licitação, fundamentada na Lei nº 8.666/93, disposto 

no Artigo 24, inciso II, e demais alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA 9 - DOS CASOS OMISSOS 

9.1 - Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos de conformidade com as disposições contidas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA 10 - DO FORO 

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Palmares do Sul para dirimir qualquer controvérsia que surgir durante a vigência 

do presente contrato. 

 

 

E, por estarem de comum e perfeito acordo, as partes lavram o presente contrato em 3 (três) vias, que após lido e achado 

conforme, vai assinado pelos contratantes e testemunhas abaixo. 

 

 

                                    CAPIVARI DO SUL, em 03 de dezembro de 2018. 

                                      

                         

 

 

 

                        ____________________________________________                                               

MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO 
                   Prefeito Municipal 

       CONTRATANTE 

 

 

 

 

         ___________________________________ 

                                                         FABIANO DE SOUZA HOMEM 
                CONTRATADA 

                 

 

 

 

 

 

Visto Procurador Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             “Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas” 

 


