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INSTRUMENTO DE CONTRATO nº. 052/2019 

ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS, QUE ENTRE SI FAZEM: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA E 

RUBIA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA, COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.542.916/0001-24, sediada à Av. Humberto Frazão, s/n, 

Bairro Centro, CEP 68.150-000, Aveiro/PA, neste ato representado pelo chefe do Poder 

Executivo Excelentíssimo Sr. VILSON GONÇALVES, brasileiro, portador do CPF n˚ 

357.519.402-53 e RG n˚. 4.628.756-8 SSP/PR residente e domiciliado na Rodovia 

Transforlândia, nº. 395, MD 1954455, Forlândia, 68.150-000, Aveiro/PA, neste ato designada 

CONTRATANTE, e de outro lado, RUBIA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA - RG Nº 

5299151/SSP/PA e CPF Nº 014.173.832-40, neste ato denominado Agente Social do 

Programa Esporte e Lazer, residente e domiciliado na cidade de Aveiro/PA doravante 

denominado CONTRATADO, têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato 

de prestação de serviços do objeto contratado, resolvem ajustar o presente contrato, mediante 

as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1 - O presente contrato tem como objeto a Contratação de 01 (um) Profissional de 

Agente Social para atender implantação e realização do Programa Esporte e Lazer 

nas Cidades, melhorias aos nossos usuários do PELC. 

1.2 – O presente contrato é celebrado na conformidade do disposto no art. 25, II § 1º da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

2.1 - O prazo de vigência do instrumento contratual ora assinado é de 18 (dezoito) meses, 

iniciando em 01 (um) de junho de 2019 (dois mil e dezenove) até a data de 31 (trinta e um) 

de novembro de 2020 (dois mil e vinte), podendo ser prorrogado ou modificado através de 

termo aditivo, desde que haja interesse das partes, por conveniência administrativa, ou motivo 

de força maior, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

3.1 - Pela prestação de serviços profissionais aqui pactuados, obriga-se a CONTRATANTE a 

pagar ao CONTRATADO o valor mensal de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), 

totalizando, em 18 (dezoito) meses, o valor global de R$17.100,00 (dezessete mil e cem 
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reais), sendo as despesas do presente instrumento enquadradas na respectiva rubrica 

orçamentária, com vencimento todo dia 30 de cada mês. 

 

3.2 - O pagamento será efetuado mediante nota fiscal de serviços emitidos pela contratante 

e/ou Recibo de Prestação de Serviços. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE. 

 

4.1 - As despesas com viagens e hospedagens à outros municípios para tratar assuntos de 

interesse do CONTRATANTE, correrão por conta exclusiva do CONTRATANTE, assim 

como as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem, para o desempenho das 

atribuições de assessoria/consultoria/assistência junto ao Município de Aveiro; 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

5.1 - Para fazer face às despesas decorrentes do presente contrato, a CONTRATADA 

compromete-se a alocar recursos e seu respectivo empenho nas dotações orçamentárias com a 

seguinte classificação do exercício 2019: 

04.121.0004.2.098 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças, Planejamento e Orçamento.  

ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.36.00 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física. 

                                      

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO E DO AMPARO LEGAL 

6.1 - O presente instrumento será obedecido fielmente pelas partes contratantes, de acordo 

com as cláusulas e condições aqui pactuadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93. Sendo 

sua lavratura decorrente da realização de inexigibilidade de licitação, com fundamentação no 

inciso II, do art. 25, da lei 8.666/93.                

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

7.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a qualquer época, mediante 

aviso de trinta dias, desde que haja quebra ou descumprimento de cláusula contratual ou a 

inobservância do disposto nos Arts. 77 e 78 seus incisos e parágrafo único, ambos da Lei nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES                 

 

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do presente contrato a Administração poderá aplicar ao 

CONTRATADO a penalidade de deixar de pagar os valores correspondentes ao mês ou 

meses que restem para o término do presente contrato.  
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CLÁUSULA NONA: DO FORO 

 

9.1 - Fica estabelecido o Foro da Comarca de Aveiro-PA para dirimir questões oriundas do 

presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Finalmente, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de 

contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, juntamente com testemunhas infra-

assinadas, para produção de seus efeitos legais. 

 

                        Aveiro - Pará, em 03 de junho de 2019.  

      

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

VILSON GONÇALVES 

Prefeito Municipal de Aveiro 

Ordenador de Despesas 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

______________________________________________ 

RUBIA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA 

RG Nº 5299151/SSP/PA e CPF Nº 014.173.832-40 

 

 

 

 

 
OBSERVAÇÃO: Os documentos listados, tais como Editais, Atas e Contratos, poderão ser assinados digitalmente segundo o padrão da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-BRASIL), o que confere autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em 

forma eletrônica, conforme definido pela Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001. 

 

http://www.iti.gov.br/images/icp-brasil/legislacao/Medida%20Provisoria/MEDIDA_PROVIS_RIA_2_200_2_D.pdf
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