
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

VIGÊNCIA: DE 30 DE ABRIL DE 2003 A 30 DE ABRIL DE 2004 

 
 
  O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, 538, devidamente 
inscrito no CNPJ sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo 
Senhor Prefeito Municipal, ROSALINO MORESCO, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado em Coronel Pilar, a partir de agora denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa TRANSPAVE – 
TRANSPORTE LTDA, estabelecida na Rua José Jantsch Filho, 2378 – Centro 
– Paverama, RS, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 01.803.332/0001-77, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Senhor ERNI PAULO MAGALHÃES DE AZEVEDO, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado em Paverama (RS), portador da RG Nº 2006159244, 
CPF nº 301009680-15, celebram o presente contrato de prestação de serviços, 
de acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem como finalidade principal, a 
prestação de serviços de transporte de lixo (resíduos sólidos urbanos) do 
Município de Coronel Pilar para a Central de Resíduos do Recreio – CRR, 
localizada no Município de Minas do Leão/RS, referente a uma carga mensal, 
com caminhão caçamba com capacidade mínima de 21m³ (vinte e um metros 
cúbicos), que deverá ser retirado do depósito do Município de Coronel Pilar, no 
local onde a Prefeitura determinar. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O preço estipulado entre as partes é de R$ 450,00 
(quatrocentos e cinqüenta) reais, por carga transportada, entendido este 
como preço justo e correto entre as partes. 
  
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês 
subseqüente ao da realização dos serviços. 
 
Parágrafo Segundo - Por ocasião dos pagamentos, o CONTRATANTE poderá 
efetuar o desconto dos valores de multas aplicadas à CONTRATADA, em 
função de inadimplência na execução do contrato.   
 
 



CLÁUSULA TERCEIRA - A despesas decorrentes do presente contrato 
correrão à conta do seguinte recurso financeiro: 
 
ÓRGÃO 05 – SEC. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 
Atividade 2028 – Operacional da Est. De Destinação do Lixo 
3.3.90.39.05.00 – Serviços de Transportes (562) 
 

                          CLÁUSULA QUARTA– Não haverá recomposição dos preços constantes no 
presente contrato nos primeiros 12 meses. A recomposição de preços após 12 
meses de vigência do contrato será efetuada com base no índice INPC/IBGE, 
acumulado do período dos 12 meses anteriores. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato terá vigência pelo período de um 
ano, a contar de 28 de abril de 2003, podendo ser renovado por outros 
períodos, se assim as partes o desejarem.  
 
CLÁUSULA SEXTA - O regime jurídico do presente contrato é o da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993 e todas as suas alterações vigentes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Independentemente das sanções penais cabíveis, da 
indenização por perdas e danos, e da possibilidade de rescisão, a 
administração, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, na forma do 
art. 87 da lei régia, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não 
com outras previstas no mesmo diploma legal: 
 
a) advertência; 
 
b) multa compensatória de 20%  (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato; 
 
c) multa moratória de 0,33%  ao dia em relação ao atraso na execução dos 
serviços; 
 
d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até dois anos; 
 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação na forma da lei. 
 
 



CLÁUSULA OITAVA  - A comunicação entre as partes será escrita quando 
necessária.  
 
CLÁUSULA NONA  - Para dirimir as dúvidas e controvérsias emergentes deste 
contrato, fica eleito o foro da comarca de Garibaldi. 
 
   E, por considerarem o presente instrumento de contrato, 
conforme, subscrevem-no na presença e juntamente com 02 (duas) 
testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, forma e valor. 
   
     CORONEL PILAR, em 30 de abril de 2003. 
 
 
                          _____________________________ 
                                   ROSALINO MORESCO 

                               PREFEITO MUNICIPAL 
                            CONTRATANTE 

 
 
                             ____________________________ 
          TRANSPAVE TRANSPORTES LTDA. 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
________________________ 
 
________________________ 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
De acordo. 
 
Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 


