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CONTRATO 035/2017 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA/RS, entidade de direito público, inscrito no 

CNPJ n.º 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner Sobrinho, n° 939, representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, residente e domiciliado na 

Rua Felipe Werlang, nº 209, inscrito no RG nº 1065950816, CPF nº 951.856.900-20, designado 

CONTRATANTE, e de outro lado a APACE-ASSOCIAÇÃO PASSOFUNDENSE DE 

CEGOS, estabelecida na Rua Morom, nº 2832, Bairro Boqueirão, na cidade de Passo Fundo/RS, 

inscrita no CNPJ sob n.º 03.769.501/0001-25, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. 

SIDINEI ÁVILA DE OLIVEIRA, residente e domiciliada na cidade de Passo Fundo/RS, 

doravante denominada CONTRATADA.  

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

contratado, descrito abaixo, constante do Processo Licitatório nº 022/2017, Dispensa de 

Licitação nº 015/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A CONTRATADA, compromete-se a disponibilizar à CONTRATANTE as seguintes 

atividades para a pessoa com deficiência visual encaminhadas pelo Município de Nova Boa 

Vista: 

 Atividade 1: Alfabetização em Braile; 

Atividade 2: Orientação e Mobilidade. 

 Para inclusão social, acompanhamento de ações relacionadas à acessibilidade das pessoas 

com deficiência visual total ou baixa visão, incluídas na comunidade do Município através de 

auxilio nas questões técnicas, enfim, tudo o que for pertinente à capacitação do deficiente visual 

para proporcionar a todos as ferramentas necessárias para uma vida independente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O CONTRATADO indicará ao CONTRATANTE, o responsável por sua atividade na 

área de Educação ou Psicologia, perante a comunidade em geral, o Conselho Regional de 

Educação ou Conselho Regional de Psicologia. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO 

O CONTRATADO é responsável por eventuais pagamentos de impostos previstos na 

legislação, bem como as despesas diversas, ficando apenas sob a responsabilidade do 

CONTRATANTE, o pagamento no valor R$. 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais por 

pessoa atendida. 

O pagamento será efetuado na conta corrente da referida associação CONTRATADA, 

com a emissão do respectivo recibo pelo CONTRATADO. Este recibo será emitido 10 (dez) 

dias antes, para que a CONTRATANTE possa planejar e organizar o depósito do mesmo. 

Parágrafo único – No caso de atraso no pagamento, a CONTRATANTE estará 

automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% 
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(dez por cento), facultado ao(à) CONTRATADO(A) a rescisão do contrato nos termos do 

parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via 

executiva judicial. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO 

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado 

a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a 

substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos 

que apuram a inflação anual acumulada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas oriundas do presente instrumento correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RUBRICA: 0901 08 242 2065 33903900000000 0001 – Assistência ao Deficiente – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O referido contrato terá validade de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, 

podendo ser prorrogado por igual período mediante Termo de Aditamento entre as partes 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante 

notificação a outra por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência antes de 

completar os seis meses, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra 

do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME JURÍDICO 

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o CONTRATADO 

plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora 

pactuadas. O CONTRATADO responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, 

imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à 

CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a 

CONTRATANTE seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a 

denunciação da lide, salvo no caso de conduta da própria CONTRATANTE contrária à 

orientação dada pelo CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA NOVA – DO FORO DE ELEIÇÃO 

As partes elegem o foro da Comarca de Sarandi no estado do Rio Grande do Sul, para 

qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro. 
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E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o 

presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas que também o assinam. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA RS, AOS 08 DIAS 

DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 

 

DANIEL THALHEIMER 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

APACE – ASSOCIAÇÃO PASSOFUNDENSE DE CEGOS 

Contratada 

      

TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS: 

 

1º ___________________                                          2º ____________________ 

    NOME: Fábio Steilmann          NOME: André Barp  

    CPF: 807.087.900-97                    CPF: 695.792.960-49 

 


