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CONTRÀTO,4.I}MITüSTRATTYÜ N" 1 1312ü21

CoNTRATAÇÃo DE PESSoA JURIDICA DE DIREITO PRIYAI}O
rARA DrspoNrBu.tzl,.ç Lo DE rspnrÁcul,os rEATRArs.

Autorizado pelo Processo Licitatório no l09l202l.
Na Modalidade de Inexigibilidade de Licitação n" 005DA21.

Contrato firmado entre o iUUlqICÍptO DE JACUIZINHO, Estado do Rio Grande do

Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n" 04.217.901i0001-90, com

sede Administrativa na Rua Eloi Tatim da Silva, n" 40'/, nesta cidade, neste ato representado pelo seu

Prefeito Municipat Senhor DINIZ JOSE FERNANDES, ora denominado CONTRATANTE, e

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO- SESC/RS, empresainscritano CNPJ n"A3.575.238, com sede

na Est. Marechal ósorio, n"2001, CEP 9A.250-710-000, Porto Alegte, RS, doravante denominado

simplesmente CONTRATADA, para a realização do Objeto descrito na Cláusula Primeira.

As partes acima identificadas, com fundamento na Lei Federal n".8.666193, de 21 de

juúo de 1993, e alterações posteriores, bem como no Processo Licitatório n' 109/2021, Dispensa

de Licitação n" 005/202l,frmam o presente Contrato, com base nas Cláusulas e condigões a seguir

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, como sendo:

l.f O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica de direito privado
para disponibilízaçáo de espetiáculos teatrais para compor a progrÍrmação alusiva ao dia das crianças.

Serviços estes firmados com valor total de Rl$ 5.500100 (Cinco MiI e Quinhentos Reais).

1.2 Os serviços e atividades à serem desenvolüdas pelo CONTRATADO:

a) Planejar e executar as atividades em conjurúo com o Município;

b) Disponibilizar 02 apreserúações teatrais, sendo uma com a peça #Se Liga e a outra com a
peça "A Cigarra e a Formiga".

c) Realizar acontratação das apresentações teatrais, arcando com as despesas administrativas
e de cachê

Pelo objeto da presente contratação, o CONTRATANTE pagaút ao(à)

CONTRATADO(A) o(s) valor(es) individual(is) descrito(s) na Cláusula Primeira. 
^ 
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Panágrafo Único - O pagamento de que trata esta Cláusula será feito no prazn de até

30 (trinta) dias contados a partir da dãla de assinatura do presente contrato.

As despesas decorrentes da execução deste Contrato serão suportadas pelas Dotações
Orçamentiárias próprias do Orçamento Municipal ügente, constantes do Parecer Contábil anexo ao
Processo de tnexigibilidade de Licitação N" 005/2021.

Este contrato terá o prÍLzo de execução de 30 (trinta) dias, iniciando-se na data de sua

ratificação pelas partes contratantes, período este, entendido pela CONTRATADA, como justo e
suficiente para atotal execução do presente instrumento.

1. Dos Direitos
Constituem direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma no prazo convencionados.

2. Das Obrigações
Constituem obrigações do CONTRATAITITE :

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Constituem obrigações da CONTRATADÀ:
a) atender ao Objeto e às especifrcações do presente inskumento de forma ajustada;

b) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo a legislação em vigor, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciiários,

tributiários, fiscais e comerciais;

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do
presente Contrato.

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administação, em caso de rescisão

administrativa, preüstos no art. 79 dal-ei Federal n" 8.666/93.

Contrato ns113, Processo administrativo ne 109, lnexigibilidade de Licitação ns00512021.
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O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitara a

CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal no 8.666/93, garantida previa e ampla defesa

em processo administrativo.
Parágrafo llnico - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá,

garantida a preüa defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) Advertênci4 por escrito;

b) Multa sobre o valor da contratação;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior aO2 (dois) anos;

d) Responsabilização pelos prejúzos causados ao CONTRATANTE, decorrentes de

negligencia, imperícia ou imprudência quando devidamente comprovadas;

e) Declaragão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que a aplicou;
f) Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindira o contrato e poderá

aplicar multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
g) Em caso de inexecução parcial da obrigação, o CONTRATANTE poderá aplicar o

percentual de 5Yo (cinco por cento) do valor mensal do contrato.

t§*&tí§ã§LA {}[TÂYÁ, * §Â §e§,§üX§.,{{}

Este Contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII e XVffi do art. 78

da Lei Federal n" 8.666193, de 2l de junho de 1993:'

b) amigavelmente, por acordo ente as partes, reduzido atermo no processo de licitação, desde

que haja conveniência para a Administração;
c) judicialmente, nos termos da legislação.

trLA.,tí#*T§*Â Fí#?qÀ * m{} ü§,§?$R ill# t*HTffi,ÀT*

É Gestor do contrato o titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
aÍt. 67 da Lei Federal n". 8.666/93 e nos termos do art. 6o do Decreto Federal n". 2.277197 , aplicáxel
na esfeta municipal, como responsáveis pelo acompanhamento e Íiscalização da sua execução,

cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu fiel
cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos no contrato, determinando o que for
necessilrio à regularização das faltas ou possíveis irregularidades observadas.

C*Â[íS[íL.4 *ffitr§ltrfÉ. * #{} F*§â{}
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As partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de Salto do Jacú, RS, para dirimir
eventuais litígios oriundos à execução do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, as partes acima identificadas ratificam o presente

instrumento contratual, fazendo-o em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Jaçuizinha, RS, ü4 de autubro de 2ü21 .
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Prefeita Municipal.

C/CONTRIqTANTE

Registro-se.

§ERYIÇG §OCIAL TX}

COMERCTO- SESC

Adriane Reginaldo

Espíndola

CPF i 935.797 "2í0-20
CICONTRATADA

tárr,\',,*J" bj' É #*ãriÃu'
TÂNCRETiO FIUZA EÜTIÜW§KT
Secretário lVÍunicipal de Assistência Social

C,i GESTOR DO CÜNTR*ETO
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