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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 089/2011

Termo  de  contrato  que  entre  si  fazem  o  Município  de  Itaqui  e  a  empresa 
Associação Brasileira de Pesquisas Ufológicas.

O Município de Itaqui - RS, CNPJ: 88.120.662/0001-46, neste ato representado pelo prefeito Municipal o Sr Gil Marques  
Filho,  CPF.:  132.750.620-34,  denominada  doravante  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado,  a  Associação  Brasileira  de  
Pesquisas Ufológicas, CNPJ n. 06.098.488/0001-18, mantenedora do Observatório BioAstronômico COSMOS com sede na 
cidade de Santa Maria, rua: Andradas, 1675 Sala: 06, representada pelo Sr. Hernán Emannuel Neves Mostajo neste ato 
denominada CONTRATADA tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as cláusulas a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
Prestação  de  serviços  referente  ao  Projeto  Educacional/Científico  “Evolução  e  Diversidade” para  alunos  da  Rede 
Municipal de Ensino de Itaqui no dia 08 de junho de 2011, nesta cidade, no turno da manhã e turno da tarde.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 À contratada compete ministrar o tema a ser abordado no local previsto neste contrato, arcar com as despesas de  
alimentação, estadia e deslocamento para a concretização do evento.
2.2 À contratante  cabe fornecer o local  com infra-estrutura e equipamento de som adequados e  fiscalizar  a execução  
contratual e efetuar o pagamento na data aprazada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 O município efetuará o pagamento total (líquido) de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos Reais), impreterivelmente na 
data de realização do Evento, cito 08 de junho de 2011(em caso de sábados, domingos e feriados-pagamento no dia em 
cheque nominal à Instituição contratada)
3.2  Dados para depósito bancário: Agência: 0350 – Conta Corrente: 06.859976.0-7 – Banrisul / Santa Maria – RS – 
nome: ABPU
3.3  Por tratar-se de uma Associação sem fins lucrativos, conforme Estatuto, há isenção de taxas tributárias e somente a 
emissão de recibo fiscal.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
As despesas decorrente do presente contrato por conta da seguinte dotação orçamentária Proteção ao Meio Ambiente,  
Dotação 33390390, reduzido 1683-7.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
5.2 Da vigência:
5.2.1 Este contrato terá vigência a partir de sua assinatura até a data de seu efetivo pagamento.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, a contratada se submeterá as seguintes sanções:
6.1.1 – Pela inexecução parcial:
a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de 6 
(seis) meses, mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, o que acarretará em rescisão contratual;
6.1.2 – Pela inexecução total:
a) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de 1 
(um) ano, mais multa de 12% (doze por cento) sobre o valor inadimplido, cumulada com pena de suspensão do direito de 
licitar e contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, o que acarretará em rescisão contratual; 
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b) declaração de idoneidade, conforme o Inciso IV, artigo 87 da Lei 8.666/93 mais multa de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor inadimplido, o que acarretará em rescisão contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Efetuar o pagamento, na forma e nas condições estabelecidos neste contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir qualquer dúvida ou casos omissos a este contrato.

E  por  estarem assim ajustados,  assinam o  presente  termo  em duas  vias  de  igual  forma  e  teor,  na  presença  de  duas 
testemunhas.

Município de Itaqui/RS 13 de maio de 2011.

__________________________________
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal 

Contratante

___________________________________
Associação Brasileira de Pesquisas Ufológicas

Hernán Emannuel Neves Mostajo
Contratada

__________________________________
Gisele Dias Marques

Secretaria Substituta do Meio Ambiente

__________________________________
Mariane Cabral Contursi

OAB/RS 80.297B
Assessora Jurídica

Testemunhas:

__________________________________
CPF

__________________________________
CPF


