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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº074/2016 

 É dispensável o processo licitatório, no presente Contrato, com previ-
são na Lei nº.8.666/93, Art. 24, Inc. IV. Processo Administrativo n° 
037/2016 de 11/01/2016. 

 
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 CON-
TRATANTE e do outro lado LIZANDRA ARAUJO DORNELLES , com CPF nº001.930.260-66, Carteira 
de Identidade nº1080056888 PIS/PASEP nº19009540696, com endereço residencial na Rua Cleto Brum Ma-
chado 347, Mostardas/RS. 

 
 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 será a contratação de um biólogo para 
realização de 08 projetos de licenciamento ambiental que estão pendentes de conclusão em decorrência da 
exoneração da bióloga concursada e que são urgentes em decorrência dos objetos.  
 
 
              CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato teve início em 18/12/2015 e término na conclusão 
dos trabalhos. 

 

               CLÁUSULA TERCEIRA : Pela prestação do Serviço, objeto deste Contrato, a CONTRATADA  

perceberá o valor de R$900,00( Novecentos reais). O pagamento de ISSQN de 3% (três por cento) conforme a 

legislação contempla correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como também a retenção para o 

INSS de 11%(onze por cento) do valor total. 
 

             CLÁUSULA QUARTA: O pagamento será efetivado de forma avista após a conclusão dos serviços 
prestados e os outros 50% 30 dias após a primeira parcela. 
 
           CLÁUSULA QUINTA: A despesa decorrente deste Contrato correrá por conta da seguinte rubrica: 

 
10- Sec. Mun. de Coordenação planejamento e Projetos 
2053- Serviços técnicos profissionais. - Recursos Livre 

                 1353-  3.3.90.36. Outros serviços de terceiros física.             
 
      07-Sec. Municipal de Agricultura Pesca e Meio Ambiente            
              2305- Serviços técnicos profissionais. - Recursos Livre 
              709-33903606. Outros serviços de terceiros física 
 
  CLÁUSULA SEXTA:  Constituem motivos para rescisão do presente contrato: 
I -  Pelo CONTRATANTE, quando: 
             - Do não cumprimento ou do cumprimento irregular pela CONTRATADA  das cláusulas, do presente 
Contrato. 
              - Da não prestação do serviço, pela CONTRATADA , sem justa causa ou prévia comunicação a auto-
ridade competente; 
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                                - Da superveniência de interesse público que justifique o rompimento do pactuado; 

               - Praticar a CONTRATADA, ato lesivo da honra e da boa fama do CONTRATANTE.                                                  
     II - Pela CONTRATADA, quando: 
 

               -O CONTRATANTE não cumprir as obrigações estipuladas no mesmo, como: a falta injustificada 
de pagamento; 
              - Praticar o CONTRATANTE  ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo da honra e da boa fama; 
                 - O CONTRATANTE ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo, em caso de legítima 
defesa, própria ou de outrem; 

 
                 CLÁUSULA SÉTIMA: Competirá á Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social, Habi-
tação e Cidadania a fiscalização dos serviço prestados. 
                  CLÁUSULA OITAVA :  O presente contrato é regido em todos os seus termos pela Lei 8.666/93 
e legislação complementar. 
 
                  CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer contro-
vérsias decorrentes da execução do presente contrato. 
 
                 Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em duas vias de igual teor e 
forma que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
 
 
 

                                               Tavares, 30 de março de 2016 
 
 

 
LIZANDRA ARAUJO DORNELLES                                    FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 
             CONTRATADA                                                                           Prefeito Municipal  
                                        CONTRATANTE          
                                                                          
CATIUCE DA SILVA VIEIRA 
Assessora de contratos e convênios        
 

                                                                                                                Examinado e Aprovado 
                                                                                                               VALDIR BONIATTI. 

Assessor Jurídico Mun. - OAB/RS nº 35.067 
 

GILSON TERRA PAIVA. 
Sec. Mun. de Coordenação, Planejamento e Projetos. 

                    
 
Testemunhas: 
 
1- Jucimara Moraes da Silva. 
CPF nº 001.403.740-86                                                                                  2- Soraia Machado Bjaiji. 

                                                                                           CPF nº015.706.950-83         
                

 


