
                    
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA N.º039/2016 
 

De acordo com o processo licitatório, modalidade Carta 
Convite nº006/2016 realizada na data de  247/02/2016, onde 
tornou-se vencedor do certame. Processo Administrativo 
nº088/2016 de  20/01/2016. 

 

                    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, 
FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA , inscrito no CPF/MF nº 169.262.770-87, Carteira de 
Identidade nº1021136757, expedida pela SSP/RS,com poderes que lhe são conferidos pela 
Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRATANTE  e do outro lado VAG-
NER ROMEU ARLAS GONÇALVES-EPP  inscrito no CNPJ sob o nº02859164/0001-02, com 
endereço na Rua Paraguassu, nº504-  Atlântida Sul, Osório/RS, doravante  denominado 
simplesmente 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: Objeto: Contratação de uma empresa de segurança com viatu-
ra para garantir a segurança da comunidade e visitantes durante a realização do evento da 
15º EXPOCACE, que se realizará do dia 17 a 20 de março de 2016. 
 
Cronograma de Trabalho. 
 
Manhã das 07:00 as 13:00 horas 4 segurança de 18/03/19 a 20/03/16; 
 
Tarde das 13:00 as 19;00 horas 6 seguranças nos dias 17,18,19 e 20/03/16: 
                                                    
Noite das 19:00 as 03:00 horas 15 seguranças de 17 a 18,19 e 20/03/16; 
 
Madrugada: das 03hs ás 07hs, 06 seguranças nos dias 18,19 e 20 de março de 2016. 
 
E das 19hs ás 03hs, 15 segurança nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2016. 
OBS: Os seguranças nos dias 17, 18, 19 e 20 terão que permanecer até o encerramento dos 
bailes. 
 

                CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de R$12.500,00(Doze mil e 
quinhentos reais).  Correrão por conta do CONTRATADO  os recolhimentos de tributos de-
vidos em razão de execução do presente contrato, conforme a legislação contempla.  
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      CLÁUSULA TERCEIRA  A firma licitada deverá estar à  disposição no dia 17/03/16 
as 13h00min horas para segurança da realização do evento da 15º EXPOCACE – Exposição 
Feira do Camarão e Cebola, na Praça Emancipação até o dia 21.03.16, as 8:00 horas. 

 
O pagamento será efetuado após a assinatura do contrato, através de Nota de Empenho 
junto a Secretaria de Finanças de forma parcelada sendo que (50% do valor contratado) 
será pago em trinta dias após o termino do evento, com a comprovação de nota fiscal e 
50% em trinta dias após o pagamento da primeira parcela, através da seguinte dotação 
orçamentária: 

   
                          09 – Sec. Mun. de Turismo, Indústria e Comércio. 
                         Atividade- 2058 – Desenv. e Atividades Culturais, Eventos e Lazer- Expocace. 
                         Rubrica – 970– 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e conferencias. 
 

                 CLÁUSULA QUARTA:  É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO  a 
utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, incluindo os encargos traba-
lhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, 
responsabilidade civil, ou de qualquer espécie de subempreitada, cujos ônus e obrigações, 
não poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.  
 

             CLÁUSULA QUINTA :  O CONTRATADO  guardará sempre, sua independência técnica e 
não se submeterá a qualquer tipo de subordinação hierárquica ou jurídica, devendo exercer 
suas atividades com liberdade de acordo com os mais elevados padrões técnicos, por vigi-
lantes devidamente capacitados, responsabilizando-se o CONTRATADO por danos ou preju-
ízos diretos causados ao CONTRATANTE,  por negligência ou imperícia de seus vigilantes, 
durante o evento. 
             
           CLÁUSULA SEXTA:  A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato 
competirá à Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, que indicará um funcionário 
para fazer o controle diário, dos serviços prestados. Não exclui nem reduz a responsabilida-
de do CONTRATADO , nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos Admi-
nistrativos.              
                 
              CLÁUSULA SÉTIMA:  O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei 
n.º8.666/93 e suas alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  
 

               CLÁUSULA OITAVA:  Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quais-
quer controvérsias decorrentes da execução do presente contrato. 
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              E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vi-
as de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e 
por duas testemunhas. 

 
 

                                              Tavares, 18 de fevereiro de 2014. 
 

                               
                                                                    

 GISLANO DA SILVA TERRA & CIA LTDA.                  FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 
                 CONTRATADO                                                                                Prefeito Municipal 
                                                                                                                          CONTRATANTE 

           
 

                                                                               
                                                                                                     

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

 
 
 
 

Examinado e Aprovado 
VALDIR BONIATTI. 

Asses. Jurídico Mun. OAB/RS nº 35.067 
                                                        

 
 
Testemunhas:     
 
 
 
1. Zaira Beatriz Silveira Alves.                                       2. João Renildo Machado da Silva. 
CPF nº636.255.120-68                                                  CPF nº257.683.870-72 
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