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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2016 
 

É inexigível o processo licitatório no presente contrato, de acordo 
com a Lei federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III Processo Administrativo 
nº041/2016 de 11/01/2016. Decreto nº4.427 de 26/01/2016. 

 
O MUNICÍPIO DE TAVARES , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 

Rua Abílio Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 
88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES 
DE SOUZA, inscrito no CPF/MF nº169.262.770-87, Carteira de Identidade nº1021136757, expedida pela 
SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CON-
TRATANTE e de outro lado JUAREZ MACHADO BARRETO , com CPF nº429.394.290-49,Doc. Identi-
dade nº 3040022182 SSP/PC, Inscrição INSS nº 11207893603 /RS, endereço; Rua Padre Simão nº115, Mos-
tardas /RS doravante denominado simplesmente de CONTRATADO . 
                   
 
          Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

 
              CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Contrato é a contratação de um show de motos, 
com motociclistas especializados em espetáculos, durante o evento da 15ª EXPOCACE- Feira do Camarão e 
Cebola, que se realizará do dia 16 à 20 de março 2016, em nosso município. 
 
            CLÁUSULA SEGUNDA: A apresentação está prevista para se realizar no dia 20 de março de 2016, 
às 17 horas, na Praça Central do município, podendo o local, data e horário ser mudado pela comissão organi-
zadora, desde que previamente comunicado ao contratado.  

            CLÁUSULA TERCEIRA:  O valor a ser pago pelo CONTRATANTE  ao CONTRATADO  pelos 

serviços prestados, é de R$3.000,00(Três mil Reais). O pagamento de ISSQN de 3% (três por cento) conforme 

legislação contempla, correrão por conta exclusiva do CONTRATADO , como também a retenção para o 

INSS de 11%(onze por cento), e retenção do Imposto de Renda conforme tabela da Receita Federal, do valor 

total da Nota Fiscal ou Recibo. 
 

 
          CLÁUSULA QUARTA:  O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junto a Secretaria de 
Finanças em até trinta dias após o termino do evento em parcela única. 

                CLÁUSULA QUINTA:  A despesa referente aos serviços objeto do presente contrato será empe-
nhada através da seguinte dotação orçamentária: 

         09- Secretaria Mun. de Turismo, Indústria e Comércio. 

         Atividade: 2058- Desenvolvimento e Atividades Culturais, Eventos e Lazer- 15ª EXPOCACE- 966-
Outros serviços- Pessoa Jurídica 

          Rubrica: 968- 33.90.36.99- Outros serviços. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

           CLÁUSULA SEXTA: É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO  a utilização de 
pessoal para execução do objeto deste contrato, inclusive a proteção do local da apresentação. 
 

             CLÁUSULA SÉTIMA: O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecu-

ção ou rescisão pelas disposições da Lei nº 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores 

alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

             CLÁUSULA OITAVA:  O CONTRATADO  responsabilizar-se-á por todos os danos causados ao 
CONTRATANTE  e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. 

               CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvér-
sias decorrentes da execução do presente contrato. 
   
              Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, 
juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 
 
                                                                                                             Tavares, 03 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 
 

JUAREZ MACHADO BARRETO.                                    FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA.               
                 CONTRATADO                                                                          Prefeito Municipal  
                                                                                                                             CONTRATANTE 

 
           

                      
                                            Examinado e Aprovado 

                                                          VALDIR BONIATTI. 
                                                                             Proc. Jurídico Mun. – OAB/RS nº 35.067 

 
CATIUCE DA SILVA VIEIRA 
Assessora  de contratos e convênios  

 
 

JORGE PAULO MARTINS SILVEIRA. 
Sec. Mun. de Turismo, Indústria e Comércio. 

 
Testemunhas:      
 
1-Laís de Jesus Souza. 
CPF nº 024.317.900-61 
 
 
                                                                                                                  2. João Renildo Machado da Silva. 
                                                                                                                 CPF nº257.683.870-72 
                                                                           

 
 
 


