
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 
                                         ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 099/2016 

De acordo com o procedimento licitatório nº 022/2016,  
realizado na data de 06/04/2016. Ofício nº247/2016 de 
23/02/2016. 

 
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 88.427.018/0001-
15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, inscri-
to 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 CONTRATANTE e do outro 
lado, LEONARDO CHAVES DE SOUZA -ME, com CNPJ nº10.188.056/0001-75, com endereço  na rua 
Vinte de Setembro nº395, Capivari do Sul/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 : Contratação de empresa de prestação de serviços de informática (site), 
para contratação administração e hospedagem do Portal da Câmara Municipal, bem como Postagem de conte-
údo, fotos, Leis atas atualização de melhoria no site suporte técnico e especializado, agenda da Câmara e 
transmissão ao vivo das sessões viva áudio Flhah streaming, portal transparência. 
 
- Contratação de empresa de prestação de serviço de gravação de áudio operador de som, manutenção de equi-
pamentos em todas as sessões ordinárias extraordinárias e todas reuniões realizada na Câmara Municipal de 
Vereadores. 
                   
                   CLÁUSULA SEGUNDA : Os materiais necessários para execução dos serviços serão fornecidos 
pela CONTRATANTE . Os equipamentos e veículo serão por conta do CONTRATADO. 
 
 
                CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente contrato terá início em 11/04/2016 e término 
em 11/04/2017, num total de 12 meses podendo ser aditivado por até mais 36 meses, não havendo discordân-
cia entre as partes, e sendo previamente solicitado a este setor que seja feito termo aditivo e informado as con-
dições de reajustes no mesmo. 
 
               CLÁUSULA QUARTA: O valor mensal será de R$520,00(Quinhentos e vinte Reais). Sendo que o 
pagamento de ISSQN correrá conforme a legislação do simples Nacional comtempla, correrá por conta exclu-
siva do CONTRATADO.  
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           CLÁUSULA QUINTA:   O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junta a Secretaria de 
Finanças de forma mensal até o decimo dia útil do mês subsequente após a assinatura do contrato, mediante 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, conforme verba recebida do recurso Livre, através da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
                  01 – Câmara Municipal de Vereadores 
                  Atividade: 2001– Manutenção da Câmara 
                  Rubrica: 35-33.90.39.11- Locação de Softwares 
                  Rubrica: 1132-33.90.39.59-Serviço de áudio, vídeo e foto. 
 
 
            CLÁUSULA SEXTA:   É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a execução do 
objeto deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resul-
tantes de vinculo empregatício, ou de qualquer espécie de subempreitada, cujos ônus e obrigações, não pode-
rão ser transferidos para o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA : A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá à Câma-
ra Municipal de Vereadores, através do seu Presidente, ou de um funcionário nomeado pelo mesmo, que fará o 
controle dos serviços prestados. Não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO , nos termos da 
Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.                        
                 
                                                                                  
                   
            CLÁUSULA NONA:  O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei n.º8.666/93 e 
suas alterações, a qual terão aplicabilidade também onde o mesmo for omisso. 

               CLÁUSULA DÉCIMA:  Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer contro-
vérsias decorrentes da execução do presente contrato.  
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              E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em quatro vias de igual teor 
e forma, que após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
                                                           

Tavares, 05 de maio de 2016. 
                             
 
 
 
LEONARDO CHAVES DE SOUZA -ME                                                EZEQUIEL COLARES 
          CONTRATADO                                                           Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
                                                                                                                  CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
CATIUCE DA SILVA VIEIRA                                                                Examinado e Aprovado 
Assessora de contratos e convênios                                                  FELIPE WALKER FERNANDES 

                                                                                                               Advogado Mun. 
                                                                                                                     - OAB/RS nº98.000  

 
           

__________________________________                                    _______________________________    

Andrea Martins Machado                                                 Graciela Banka da Silva 

CPF  70550816020                                                                            CPF 01506270093 

                                                                                                              
       

 
    
  


