
DISPENSA Nº 37/2018 
 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de 
passageiros, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme descrição 
abaixo: 
 

 
CONTRATADA: ROSELI GELSDORF & CIA LTDA, CNPJ nº 05.775.128/0001-40, situada 
na Rua Duque de Caxias, 525, nesta cidade.  
 
VALOR E PAGAMENTO: Ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada viagem, num 
total de R$ 2.400,00  (dois mil e quatrocentos reais), sendo que o pagamento será 
efetuado à vista, após a prestação do serviço. 
 
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: sob a dotação orçamentária: 10 001 2057 3339039 
vinc 3020. 
 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A prestação do serviço do item 01 deverá ser realizada no 
dia 24/10/2018 e do item 02 no dia 26/10/18. 
 
PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias a 
partir da sua assinatura. 
 
FISCALIZAÇÃO: O contrato será fiscalizado pela Sra. Marta Maria Becker Emmel, 
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação. 
 
JUSTIFICATIVA: Valor inferior ao limite de licitação. 

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
 

Candelária, 22 de outubro de 2018. 
 
 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal 

 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO 

01 UN 01 

Serviço de transporte de passageiros, ida e volta, em ônibus 
com capacidade mínima de 45 lugares, com banheiro, ar 
condicionado. Saída: Candelária, Destino: Santa Cruz do 
Sul. Para visita ao cinema. Dia 24 de outubro de 2018. 

02 UN 02 

Serviço de transporte de passageiros, ida e volta, em ônibus 
com capacidade mínima de 45 lugares, com banheiro, ar 
condicionado. Saída: Candelária, Destino: Santa Cruz do 
Sul. Para visita ao cinema. Dia 26 de outubro 2018 (dois 
ônibus no mesmo dia). 



 
 

A Dispensa de Licitação nº 37/2018 foi revisada em  
22 de outubro de 2018 e está de acordo com a legislação. 
 
 
 
TANAELA ELLWANGER MULLER   FRANCIÉLE SCHRODER 
Subprocuradora do Município   Procuradora-Geral do Município 
OAB/RS N° 86.371   OAB/RS Nº 95.508 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

CONTRATO Nº __ /2018  
 

Contrato para prestação de serviço de transporte de 
passageiros para Grupos atendidos pela Secretaria 
Municipal de Assistência, que celebram o MUNICÍPIO DE 
CANDELÁRIA e a empresa  ROSELI GELSDORF & CIA 
LTDA, com base na Lei nº 8.666/93 e conforme Dispensa 
de Licitação nº 37/18. 

            
Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, Pessoa Jurídica 
de Direito Público, com sede na Av. Pereira Rego, nº 1665, representada neste ato por 
seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa ROSELI GELSDORF & CIA LTDA com sede 
na Rua Duque de Caxias, 525, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 05.775.128/0001-40, 
representada neste ato pela Sra. ROSELI GELSFORF, portadora da RG nº 6030774531 e 
CPF Nº 567.601.160-20, na qualidade de proprietária da empresa, doravante 
denominada, simplesmente CONTRATADA, tem por justo e acordado o que segue: 
 

DO OBJETO E DO VALOR: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Contratada prestará ao Contratante o seguinte serviço: 
 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

01 UN 01 

Serviço de transporte de passageiros, 
ida e volta, em ônibus com 
capacidade mínima de 45 lugares, 
com banheiro, ar condicionado. 
Saída: Candelária, Destino: Santa 
Cruz do Sul. Para visita ao cinema. 
Dia 24 de outubro de 2018. 

800,00 800,00 

02 UN 02 

Serviço de transporte de passageiros, 
ida e volta, em ônibus com 
capacidade mínima de 45 lugares, 
com banheiro, ar condicionado. 
Saída: Candelária, Destino: Santa 
Cruz do Sul. Para visita ao cinema. 
Dia 26 de outubro 2018 (dois 
ônibus no mesmo dia). 

800,00 1.600,00 

 
DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA fará jus ao valor total de R$ 2.400,00 (dois 
mil e quatrocentos reais), sendo que o pagamento será efetuado à vista, após a 
prestação de cada serviço, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 

 



Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura deverá conter o número da dispensa a qual a 
prestação do serviço cobrada se refere. 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento previsto na Cláusula Terceira será consignado no 
Orçamento vigente sob a seguinte rubrica: 10 001 2057 3339039 vinc 3020. 
 

DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
CLÁUSULA QUARTA – A prestação do serviço do item 01 deverá ser realizada no dia 
24/10/2018 e a do item 02  no dia 26/10/18. 
 

DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES: 
 
CLÁUSULA QUINTA - Em caso de inadimplemento parcial ou total do presente 
contrato pela Contratada, demonstrado pelo descumprimento do objeto, lhe será(o) 
aplicada(s), sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 
8.666/93, do ressarcimento de eventuais perdas e danos, e da responsabilidade criminal, 
a multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas 
neste contrato importará na sua rescisão, conforme estabelece os artigos 77, 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93, com a respectiva aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 
8.666/93, quais sejam: 
Parágrafo Primeiro: Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção 
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
Parágrafo Segundo: Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 
(cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 
0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
Parágrafo Terceiro: Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
Parágrafo Quarto: Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
atualizado do contrato; 
Parágrafo Quinto: Causar prejuízo material resultante diretamente de execução 
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor atualizado do contrato. 
Parágrafo Sexto: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Em caso de discrepância da prestação do serviço, em caso de 
vícios, defeitos ou incorreções na prestação do serviço, o contratado disporá de um 
prazo de 3 (três) dias úteis para proceder as correções ou substituições que se fizerem 
necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 

DOS PRAZOS: 



 
CLÁUSULA OITAVA - O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias a partir 
de sua assinatura. 
 

DA FISCALIZAÇÃO: 
 

CLÁUSULA NONA - O presente contrato será fiscalizado pela Sra. Marta Maria Becker 
Emmel, Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação. 
 

DOS ANEXOS: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Fazem parte integrante desse contrato, independente de 
reprodução, a proposta apresentada pela Contratada, bem como, a Dispensa de 
Licitação nº 37/2018 e seus anexos. 

 
DO FORO: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Quaisquer dúvidas, que em razão do Contrato 
venham a surgir entre as partes contratantes, serão dirimidas pelo Foro desta Comarca 
de Candelária. 
 
  E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente contrato, 
em duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas. 
 
   Candelária, ___ de outubro de 2018. 
 
 
 
PAULO ROBERTO BUTZGE                          ROSELI GELSDORF & CIA LTDA  
Prefeito Municipal                                                  Contratada 
Contratante  
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome:                     Nome: 
RG:       RG: 
Ass.:        Ass.: 
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