
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 080/2019 PROCESSO Nº 45/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2019. 

    

Que fazem entre si, de um lado o Município de Erval Seco, Estado do Rio Grande do Sul, 

Órgão de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 87.613.212/0001-22, com sede na Rua do Comércio, 

cidade de Erval Seco RS., representada neste Ato pelo Prefeito Municipal Sr., VILMAR VIANA 

FARIAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 428883790-15 e portador da Cédula de 

Identidade sob nº 50470400-75 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Capitão 

Balbino, 940, nesta cidade de Erval Seco - RS, doravante denominado de CONTRATANTE e de 

outro lado a Empresa Vanni e Vanni LTDA-ME , inscrita no CNPJ sob nº 17.614.128/0002-29, 

com sede na Rua Hermann Mayer, 3 na cidade de Erval Seco RS., através do seu representante legal  

firmam o seguinte contrato emergencial de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações 

posteriores, além de outros aplicáveis à espécie, como segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui o objeto do presente contrato o transporte de passageiros para 

viagem Turística do Grupo de Idosos ao Parque Arqueológico nas Ruinas de São Miguel RS, 

totalizando 272,1 km. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência do contrato é a contar da assinatura até 30/03/2019. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Pela prestação dos serviços, a contratada receberá o valor de 5,88 (cinco 

reais e oitenta e oito centavos) o quilometro, totalizando o valor de R$ 1.599,95 (um mil quinhentos 

e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). 

  

CLÁUSULA QUARTA: Compete à CONTRATADA: 

a) executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações do CONTRATANTE; 

b)  cumprir os horários e trajetos fixados pelo CONTRATANTE; 

c) cumprir as determinações do CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA QUINTA:   Todas as despesas referentes ISSQN dos serviços correrão por conta da 

CONTRATADA, que serão descontados na fonte. 

 

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA compromete-se em manter durante todo o período do 

contrato, todas as condições de habilitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Compete ao CONTRATANTE: 

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

b) cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 

 

CLÁUSULA OITAVA: Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo 

permitida a sub contratação, sob pena de rescisão do contrato. 

 



CLÁUSULA NONA: O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

Órgão 10- Secretaria Municipal da Assistência Social 

Unidade 01 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Projeto Atividade 2.075 – Bloco de Atenção Básica 

340.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços Terc. Pess. Jurídica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato, as 

partes elegem, de comum acordo o FORO da Comarca de Seberi – RS. 

 

    Erval Seco  RS., em  20 de março de 2019. 

 

 

 

 

VILMAR VIANA FARIAS     Empresa Vanni e Vanni LTDA-ME  
Prefeito Municipal em exercício           Empresa Contratada  

 

 

De acordo em data supra  

 

 

Assessoria Jurídica 

 


