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CONTRATO Nº 50/2022. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2022 

Contrato de prestação de serviços que celebram 
entre si o Município de Dom Pedro de Alcântara e 
o Lar de Santo Antônio dos Excepcionais.-.-.-.-..- 
 

 

CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob nº 01.640.339/0001-15, com sede à Avenida Central, nº 89, bairro Centro, no 

município de Dom Pedro de Alcântara/RS, CEP: 95568-000, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Alexandre Model Evaldt, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 704.832.640-91, sito no 

mesmo endereço 

CONTRATADO: 

LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº 89.556.831/0001-58, situada à Avenida Antônio de Carvalho, nº 105, bairro 

Partenon, em Porto Alegre/RS, CEP: 91430-001, neste ato r. Edison Pontes Magalhães, brasileiro, 

inscrito no CPF sob nº 005.503.610-49, residente e domiciliado na Rua Silva Jardim, 449/ Apto. 801 

– Porto Alegre/RS. 

 

O presente contrato de Prestação de Serviços se regerá pelas seguintes cláusulas e 

condições:  

 

CLÁUSULA 1ª: DO OBJETO – O presente instrumento tem por objeto a contratação de 

clínica especializada para a internação da menor BRENDA SCHARDOSIM LUMERTZ (inscrita no 

CPF sob nº 066.159.150-65), de acordo com decisão judicial liminar (Evento 112) proferida nos autos 

do processo judicial nº 5001361-17.2022.8.21.0072, expedida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Torres. 

CLÁUSULA 2ª: DO VALOR – O valor mensal do presente contrato é de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). 

Parágrafo Único. Caso ocorra renovação deste contrato os preços serão reajustados pelo 

Índice IPCA, sendo que a periodicidade do reajuste neste caso será anual, salvo redução que vier a 

ser autorizada por normas supervenientes e será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos 

pelos Órgãos Governamentais. 

CLÁUSULA 3ª: DO PERÍODO DE VIGÊNCIA – O período de vigência do presente contrato 

inicia em 24/06/2022, findando-se em 31/12/2022, podendo ser prorrogado mediante interesse das 

partes. 
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PARÁGRAFO ÚNICO. Em virtude na natureza da contratação e do teor do processo que 

envolve a menor, as partes acordam que este contrato pode ser revogado antecipadamente se 

houver interesse da parte contratante, mediante aviso prévio de 05 (cinco) dias, sem direito de 

pagamento do valor integral deste contrato, apenas o valor referente ao mês corrente da revogação. 

CLÁUSULA 4ª: O pagamento do valor estipulado na cláusula segunda deste contrato será 

feito pela Tesouraria do Município de Dom Pedro de Alcântara/RS, através de transferência 

eletrônica bancária, mediante apresentação das Notas Fiscais e/ou Recibo onde deverá constar, 

obrigatoriamente: o n° do empenho; o nº do contrato; e o nº da conta bancária. 

CLÁUSULA 5ª: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Para a execução dos serviços, 

objeto deste contrato, a Contratada se obriga a: 

a) executar fielmente o objeto contratado conforme a ordem judicial determina; 

b) providenciar, realizar e executar às suas expensas, todos os serviços médicos, de 

enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Saúde Bucal, Assistência Social, fonoaudiólogo, exames 

laboratoriais, além de cuidados diários com medicação, alimentação e higiene que a menor Brenda 

necessitar; 

c) atender as determinações regulares do representante designado pela Contratante;  

d) responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

e) zelar pela execução dos serviços com qualidade e perfeição; 

d) manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

CLÁUSULA 6ª: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE – Para garantir o fiel cumprimento do 

objeto do presente, a Contratante obriga-se a: 

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Segunda do presente 

instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas; 

b) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato; 

c) notificar a Contratada, imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execução 

do Contrato. 

CLÁUSULA 7ª: DA FISCALIZAÇÃO – O Município de Dom Pedro de Alcântara, por 

intermédio da Secretaria de Assistência Social e pelo servidor designado pela mesma, fiscalizará a 

prestação dos serviços, reservando-se o direito de rescindir o contrato se verificada qualquer 

anormalidade, em especial as previstas nos art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93, sendo que a rescisão 

também poderá ocorrer de acordo com o exposto no artigo 79, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 8ª: DAS PENALIDADES – No caso a Empresa Contratada descumpra alguma 

das Cláusulas deste contrato, ou demonstre incapacidade na execução do mesmo pagará multa de 

20% do valor do contrato à contratante, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a qual poderá 
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ainda rescindir imediatamente o presente contrato, sem que caiba à Empresa contratada qualquer 

direito a reclamação ou indenização. 

CLÁUSULA 9ª: DA DOTAÇÃO – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à 

conta da dotação orçamentária própria. 

CLÁUSULA 10ª: DO REGIME JURÍDICO – Observar-se-ão as seguintes determinações: 

I. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei nº 

8.666/93, cujo direito da CONTRATANTE a CONTRATADA declara reconhecer, conforme dispõe o 

inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei. 

II. Fica conferido à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as prerrogativas 

previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 58, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA 11ª: DO REGIME JURÍDICO – Fica fazendo parte integrante deste contrato, 

naquilo em que não lhe contrariar expressamente o processo de DISPENSA nº 41/2022, 

devidamente homologado pela Autoridade Competente, e, em especial, a proposta de preço da 

CONTRATADA, ao qual está plenamente vinculada. 

CLÁUSULA 12: DO FORO – Fica eleito o Foro da Comarca de Torres/RS para dirimir 

qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato.  

 Dom Pedro de Alcântara/RS, em 23 de junho de 2022. 

 

 

_________________________________________    
MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA 

Contratante 
 
 
 

____________________________________________ 
 LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS 

Contratado 
 

TESTEMUNHAS:  

1) Testemunha 01: 

Nome:_______________________________________  

CPF nº:______________________________________  

 

2) Testemunha 02: 

Nome: _______________________________________  

CPF nº:_______________________________________  

 


