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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2019 

É dispensável procedimento licitatório de acordo com o art. 

24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Processo 

Administrativo N° 4.076/2019 de 11/12/2019. 

 

          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, em exercício, Sr. GARDEL MACHADO DE ARAÚJO, 

inscrito no CPF/MF nº 942.998.030-00, Carteira de Identidade nº 5070591291, expedida pela SSP/RS, 

com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRA-

TANTE e do outro lado ANA CLAUDIA LISBOA BARBOSA, pessoa jurídica de direito privado, regular-

mente inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.272.313/0001-95, com sede e Foro na Rua Cachoeira do Iguaçu, 

nº 635, bairro Frederico Ernesto Buchoolz, cidade de Rio Grande/RS, CEP: 96.212-070, doravante de-

nominada simplesmente de CONTRATADA. 

 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: DO OBJETO  

 O objeto do presente contrato corporifica-se na contratação de empresa para prestação de 

serviço de cobertura fotográfica em eventos que serão realizados pela Prefeitura Municipal de Tavares, 

conforme cronograma abaixo especificado: 

DESCRIÇÃO DO EVENTO VALOR 

Apresentação de Natal dia 17/12/2019. 

Local: Salão Paroquial de Tavares. 

Horário: 19h às 23h 

R$ 290,00 

Atividades de Natal dia 19/12/2019 

Local: Pavilhão Central Moacir Brum Paiva 

Horário: Tarde: 14h às 17h / Noite: 18h às 22h 

R$ 440,00 

VALOR TOTAL R$ 730,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: EXECUÇÃO 

2.1 A execução do serviço, objeto deste Contrato deverá acontecer durante o tempo integral da realiza-

ção do evento, devendo a CONTRATADA permanecer no local do início ao término do referido evento. 

2.2. Não haverá quantidade estipulada de fotos a serem tiradas, ficando as partes responsabilizadas 

pela decisão de julgar se o material está completo.   
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2.3 A entrega dos arquivos digitais deverá ser feita em até 48 (quarenta e oito) horas após o término do 

evento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS VALORES 

3.1 O valor do presente contrato é de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), sendo que os pagamentos 

dos impostos ocorrerão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

3.2 O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATA-

DA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferra-

mentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, alimentação, entrega, encargos sociais, previ-

denciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário a perfeita e adequada execução do objeto deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

4.1 O pagamento será realizado à vista, mediante a entrega da NF, correndo a conta da seguinte dota-

ção orçamentária: 

Código Dotação Descrição 

10 Secretaria Coord. Plan. Projetos e Meio Ambiente 

01 Órgãos Subordinados  

1503 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica  

33.90.39.59 – 4910 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 

 

 4.2 O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações assumidas pela 

contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA 

5.1 A Contratada responsabilizar-se-á por todos os serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 

OBJETO. 

5.2. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto contratual, responsabilizando-se por 

eventuais encargos trabalhistas, tributários, civis e criminais, por todos e quaisquer danos causados a 

terceiros em razão dos serviços prestados. 

5.3. Sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE. 

5.4. Em caso de problemas naturais ou humanos com a pessoa responsável pela realização da cobertu-

ra fotográfica no dia do evento, a CONTRATADA reserva-se ao direito de enviar outro profissional para 

que o serviço contratado seja executado, sem nenhum custo adicional por parte da CONTRATANTE.   
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CLÁUSULA SEXTA: FISCALIZAÇÃO 

6.1 A CONTRATANTE exercerá ampla e irrestritamente a fiscalização da fiel execução do objeto deste 

contrato, em relação a boa execução dos serviços e prazos, por intermédio da Secretária da Pasta e da 

servidora Diulia Sá de Souza, matrícula 1471/0.   

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

7.1 O presente Contrato pode ser rescindido, além dos motivos e na forma previstos nos artigos 77, 78 

e 79 da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94, decorrendo as consequências definidas no 

artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas. 

7.2. Em havendo a inexecução total ou parcial do Contrato por parte da CONTRATADA, poderá o Con-

tratante proceder à sua rescisão unilateral, sem prejuízo das penalidades previstas na clausula décima 

primeira.       

 

CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA  

8.1 O presente Contrato terá início em 17 de dezembro de 2019 e término em trinta dias. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS 

9.1 O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 

qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da 

execução do presente contrato. 

10.2 E por as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de igual 

teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

     

                                                                                                               Tavares, 16 de dezembro de 2019                

                                                                                                                 

 

 

 

ANA CLAUDIA LISBOA BARBOSA                                                    GARDEL MACHADO DE ARAÚJO 

           CONTRATADA                                                                    Prefeito Municipal 

                                                                                                                               CONTRATANTE 
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Diulia Sá de Souza                                                                   ROSIMAR ISIDORO MACHADO 

  Fiscal de Contrato                                                       Sec. Mun. Coord, Plan, Proj e Meio Ambiente  

   Matrícula 1471/0  

 

 

 

      Examinado e Aprovado 

GUILHERME OLIVEIRA COSTA 

OAB/RS 87.415 

Procurador Jurídico do Município 

 

 

Testemunhas: 

 

  1. Milca Souza do Nascimento                                                                            2. Ezalete Martins Paiva 

       CPF nº 039.129.710-48                                                                                    CPF nº 002.710.880-52                                                                 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                        


