
CONTRATO N° 001/2016
LOCAÇÃO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE REFERENTE

AO ANIVERSÁRIO DE OITENTA E CINCO ANOS DO MUNiCíPIO DE
CARAZINHO

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito
público, CNPJnO89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha,
nO. 799, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu
Presidente em exercício, Vereador ANSELMO BRITZKE, brasiieiro, casado,
portador do CPF807.903.990-91 e RG4061404044, residente e domiciiiado na
Rua Juvenai Martins de Oliveira, nO 36 , Bairro Vila Rica, em Carazinho/RS.,
nesse ato denominado, CONTRATANTEe de outro lado a BIER SITE
EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ 09.315.496/0001-67, estabelecida na
Cidade de Carazinho/RS, situada na Av. Flores da Cunha, n. 777, neste ato
representada pelo gerente Rogério Müller, inscrito no CPFn. 819.723.500-72,
doravante denominada de CONTRATADA,têm entre si justo e acertado o
presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e
condiçõesadiante estipuladas:

/'

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1O objeto do presente contrato é a locação de espaço para a realizaçãoda
Sessão Solene comemorativa aos Oitenta e Cinco Anos do MUNICÍPIO DE
CARAZINHOa ser realizada dia 20 de janeiro de 2016.

cLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES

2.1 A data da realização do evento (Solenidade comemorativa aos Oitenta e
CincoAnos do Município de Carazinho) será no dia 20 de JANEIROde 2016, às
20:00 horas, sendo que o local será disponibilizado a integralidade do dia para
a instalação dos acessóriose outros que se fizerem necessários.

2.2 O local que será alugado para a confraternização será o espaço
denominado RANCHOBIER,em que será utilizado o palco, bem como as mesas
e cadeiras para 250 (duzentas e cinquenta) pessoasda CONTRATADA.Ainda,
será disponibiiizado pela CONTRATADA,sem qualquer acréscimo de valor, um
DJ, som, telão para apresentação, datashow, microfone,toalhas para mesas,
porteiro, atendentes para bebidas, cozinha, ar condicionado e estacionamento
privativo.

2.3 O local deverà obrigatoriamente cumprir as determinações da Portaria
Judicial n. 002/2012, de 22.03.2012, que regulamenta a entrada e o
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fornecimento de bebidas alcoólicas e de cigarros a menores de 18 anos, bem
como providências a serem adotadas.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO

3.1 O valor total do objeto deste contrato é de R$ 3.200,00 (três mii e
duzentos reais).

3.2 O pagamento será efetuado após a realização do evento, até o 10°
(décimo) dia do mês subsequente ao vencido.

3.3 O preço é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), bem como os
equipamentos e serviços descritos no item 2.2 e qualquer despesa acessória
e/ou necessária.

3.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADAenquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.

3.S Não haverá reajuste de preços.

cLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 Dos Direitos
4.1.1 Constitui direito do CONTRATANTE,receber o objeto deste contrato nas
condiçõesavençadas, e, da CONTRATADA,receber o valor ajustado, na forma e
nos prazos convencionados.

4.2 Das Obrigações
4.2.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE:a) efetuar o pagamento
devido, no prazo estabelecido neste contrato; b) fiscalizar a execução deste
contrato e subsidiar a CONTRATADAcom informações necessárias ao fiel e
integral cumprimento das obrigações assumidas; c) comunicar à CONTRATADA
toda e qualquer ocorrência que intemra na execução dos serviços.
4.2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:a) prestar os serviços objeto
deste contrato na forma ajustada; b) assumir inteira responsabilidade pelas
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato; c) apresentar, durante a execução do contrato,
se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em
vigor quanto às obrigações assumidas no presente contrato, em especial,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; d) prestar todos os
esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE,atendendo
prontamente todas as reclamações deste e tomando todas as providências ~
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necessárias para o bom andamento do concurso; e) relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer irregularidade ocorrida que impeça ou retarde a execução do
objeto contratado, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e
circunstâncias julgados necessários a seu esclarecimento; f) não transferir a
outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem a prévia e expressa
anuência do CONTRATANTE; g) disponibilizar todos os itens, espaços e serviços
constantes nas especificações do item 2.2 h) não alterar o local indicado sem a
prévia concordância do CONTRATANTE.

cLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

S.l O presente contrato terá início em 20 de janeiro de 2016 e finalizará
quando do término do evento.

cLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1 Na forma do artigo 86 da Lei Federal nO 8,666/93, a CONTRATADA,
garantida a prévia defesa, ficará sujeita à multa de 0,5% (meio por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso em que, sem justa causa, não
cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, sem
prejuízo das demais penalidades previstas na mencionada Lei.

cLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no
artigo 77 da Lei Federal n.O8.666/93, em caso de rescisão administrativa.

7.2 Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo
78 da Lei Federal n.O8.666/93.

7.3 A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e
condições previstos no artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93.

cLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1 A CONTRATADA declara, expressamente, que tem pleno conhecimento do
objeto deste contrato, bem como do seu regime de execução.

8.2 Todos os serviços estarão sujeitos à fiscalização por pessoa designada pelo
CONTRATANTE.

8.3 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades,
nem implicará aceitação definitiva dos serviços.
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8.4 Qualquer tolerância do CONTRATANTE, quanto a eventuais infrações
contratuais, não implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como
aceitação, novação ou precedente.

8.5 É vedada a subcontratação, a sublocação e qualquer outra forma de
intermediação do objeto principal.

cLÁUSULA NONA - DA GESTÃO DO CONTRATO

9.1 O responsável pela gestão do presente contrato é o servidor Fabiano
Santiago Pereira, inscrito no CPF nO945.220.490-72.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à
conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 01 - Câmara Municipal
Unidade 01 - Câmara Municipal
Proj/ Ativ: 010310001.2004 Recepção Autoridades e Convidados
Dot/Elem. Desp: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Out. ServoTerc. Pessoa Jurídica

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS, neste Estado, para dirimir
eventuais dúvidas e/ou confiitos originados peio presente contrato, com
renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. E por
estarem ajustados, assinam o presente, em três vias.

Carazinho, 10 de janeiro de 2016.

I/Ih~fno~
~;ELMOBRITZKE

Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE
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I B~'5ite£.vef\toS
Testemunhas:

DAMAR LO~~&SILVA PASQUALOTTO- CPF nO 937.619.370-91

JJMJl
SUSI CARLADAROSAKERN- CPFnO 925.105.660-91

VistoCo~jurídíca.



'-,,~'.. "
10 ,5ÀSAC:::, 2a DE FEVE9J':IRODE 201 '; Ger~1

jr.'P!~I~:~Ç'L',
agiJi'.'"Y'''
d""",,~>."':

.,

,,'!- ',';,n~~.f"ira, 41i,
"'0""'<11 "" S~~7ctariaMu-
,,;d:n: ,;, ;)""",olvimento
um" re<:o;-jo C~~J secreti-
:i~g<",i C, !1OJlIl'. ,,,,,me,,io1
do Es10GJ los! ',,,00: Jaooof
e. ~.,-"",:. d. po;;ticas p;ibli-
C<Il ib SbR.'.EiRS l:maina
Zago )f.t,~ebs, p:l.--aa..~i.lise
do. ;lld""od, Corazin.':Lo na

RfDE>;!>~ (Rede :-:'0001<1 _ ,Joci1ioC""h. '"I'',od'q''' n "''F'
pa:, S,m:J!;r;ç.,ao do Re. daR,d",;m 'In Ca,,:.dr.h, u",," ..
gi",o e da Le;.Ezação d,
E.T..~:"''"-'' Negócios). O presid.llte<i>..'c;,GCiaçio
Cor:,ô,:íol e Ir.dll.ltcial de C3nrinho (AGe) )0Õ'!.
lio CU"'\I" o "âe:to Renato SÜSl, a ~""IL,ría de
D,,,",,,ú.-;,,.,"to LudaJ",a Bil5lO e o ~<{.',!00.o J,
Pla!;'.;'-llle~lo Roberto Klein e<li..-c,"m preEen:"" ,er . '.L1.

E".. fu..~<;in de eC~"'31'''5buromiliw" :lc!de .:a. fo,~," ''''"
ne:ro do "')16," elrritiJ!"Ío loei! da JLlIl:' Coo:",,"'" o, r,,',_

AVISO DE LICITAÇÕES

Estado do Rio Grande dê>S~!
Cáma;a Municipal de Ca"z'".~~.

A.CÂMAPA MUN'CIPAL DE CARIIZI"HO, 00 ."":"~ Ou'" o
,eg'slar;llo .,;genle, lor."'" pJblico para COnheClrtlar.to ~'" io,
tece••• dos, q"e r&alizacâa """rt"ra de 1,01"''''0 ::;;c ,,10Il~
c. O pro,o, a '''9";r ITwnoicn.do, ouje ~dita' s s~", ".,,"cs
po.;oro", .," olll;OOS no ,e"" da C~"'2'" M"nio:pa~ f," ;"",
e;"" ."[ore, d. C"oha o' 799. o. C;d.d. é. ca=.CllO,'''S,
oe >a_une •• , OU1r,1;a3.fe;ra.00 110"'0'" das ah •• 110.:5 mi1
e 1~~.30 mln "', 171".. e nas S"x",..feiras O•• 06n •• ,1h4õ
Ir."" 1.le~one ($4) ~~~0-2322;ou pe-:o.~e W'o' •••••. c"'''a.--accz
"'.9",or, LICITAÇÃO: Conccr",oo,".n. 00112016 p= q'
001120~6, ABERTURI-.: 1S104'2016. às 09 horas. OS-JE,J
cor.,.•",,*, de 'gê"cla de propagaMa para pre"aç"o de
"""Ç-Os da PU~;;"'d"~a,, p"'",gaM" par•• Colmare ~~~o:c'.
~oI de CtlcezinhG, nos lelmos e espedflc.oçáes 'o",~,-nles no
.f.t.' e S""' "nex, •.

Vere. dor Anselmo Br!tzl<e
Presidente

C"",<inh,,:RS. 19 de leva",;", o<l 201 ~

Estado de Rio Grande do Sul
Càma'a Mu"i~;p.1 de C.ra2'nh~

AVISO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

"GÁMARA MUNICIPAL DE CAF,AZINHO, de a",,~o'-"O' a
1<>g"laI"'O ';geot., 10"'0 públICO para conl<eom •.oie eos '"'~-
ras •• doo, q'JO fomO<] " .eguir." cor,'","':
CGn;;-ôloc. 00,120;6
Con:rôl.dô: B~ER S~ EVENTOS LTDA,
Ctjeto: Im:açliD d. esp';:;<J parEI" "",Iizaçolo ~aS""';o.;;.,;,,.
00 comemo",!"",'05 35 anoo ~o Municipio te Caca,in"o, a
'M ",.l;zada dia 20 de jaca;ro de 2016,
Valer 100ai: R$ :1.7.CO,OO
VlnculaÇ<lo: Processo n' O~:lI2~'6,
Base l"9"I:Art 24, inciso li. ca Lei Fo-oe",' o. e.6!16l!õ:;

não ",,-ti. «)l1s'g'.iilldodef~rirproces>os d, ó.:T~r'.
de ''''õ'ce,,->, ~=ldo dif..ccld/;&l aos /01~:e<o'
ceC~O\:, ~U. prettnJer.l ,c ;nlt"Jar na d:lade. O
objetil'f. co SEH~~EJRSé dirr,;r.')'r ó b~,~,: .ri,;
aliado ao pod" Ex.'üti\-o, à Ju.,ro C,,":!ler"'; t

•. ACIC, para forrtentar O dClenVQIvi",~c.:J !o,,,]
e regi%;l,

D'.ln",', ó :,,,,,üo 5co:JddL~iCa' ",ilizaçãu é,
"--'l: t:t'aar.;,at~par. m ""ido ••, domu,ú,,?n
'1'::' r::l"a!harao j\J1ltJ" RF.DESL\'i" fir:, d< q",
polll f.,~c,ona~ de forma I.tisfató:k !"!uelro<,,~,
ce::co de Q,""O proc,ssos dibo, d. vü'J;:d",k ~,
instúaçãc oua!:wo deemp"'Ol são 'o;icít:ld:»
jl;..~!C;lO ~.o:ll;\rio local da j\fllta Con:-<:rda! q~a
ater.d. ",".da o~t .•os 12mcnldp;o~,

Vem aí o Cartão Adnt

",-,,!. ,It,.

""

•. JC/o. -,

mh',n,.":',

Fe<l'" <L':
peri'~Jd, ... ,
[UnOJ, .S,
MI'..!'," ,o,
mc)~'c'.br,"
cor 'c ",,:.'

"Ir", .:-,?:~.
!mp,,,,,,,,;

Ca:azln""''RS, 18 Ô~fevereiro da 21)16.

_do,Anselmo Ilrltzl<.
P.'Hldent8

A CA'MRI, MUNiCIPAL DE CARAZINHO, lia acordo cc".!
• '."slaçao "Igenl", toma pJblóco para .ccrtlleclmO'10 ~Q'
1'"eo»'~dO'. Que "",ltmol." ~!>e•••..J'" da ,clt>çã<:. tip~m&-
00' ~:'aÇ>.a •••~"" mooci>nada, cujo EdiU!l e s.", M""""
poo~m~ .er Dm,~"" na &&deda Cllmara Munbpa' "" Av~ol-
I];, I'k>_ '" ç"ntta o' 7!l9. "" C~:>d8 rle cara:t.r.holRS, da
••,\;on~~ as "uin",.~'ol""" 00 t>m>l:lO_ eh às 1õ~,.i:;mio e
1~nJv mi.1"" 17h. 8 C""" :sexhI••folrns da" OS" às 11045 Il"Jn,
;ele'o"~ (54) ,330-2>22, Ou paiOsitBW'III'W.oall"",.'acc,,",!i.go •.
OI. lICITAÇAO' Preg1ío n",00'112016 Pro::esso n" C02I201C.
ABERTUAA, ~\l!iJ=16. b 09 h"", •. OBJETO: 'Con:ra'.aça"
c~ amp,e"" D.~c :~meçm."1lJ "" 5.000 (drlco mll~litros ""
gaso';o. ad;tiV3da, "'" IoonClSe e.~oações COostaotes
r.o odf",l. ssu, ."".os,

"""-':."-'

id<"~d!Í"J'J .
-Ca~m.

do cad, (;,",

'".

d. , ",I

'"J...,','," "

AÓl'?reler.t>. um llllema c,
convtciJl ~n!re"" ~ .:ne=,-",
~"""~" q""r!:u à.associadO!. O
obi'~vo , e:Iliü:.clar a adcio dos
aslom.::os co:!! O .nf~qucd. que
eslCl ;x;ci""io estar se difrmldan.
do de 0,-,= itr:ll-il da parceria,
1tfl~lndoel"- m>1l""nCas,a!~m4:
tL"" p,o;(iro 6. ,li'ruig:açãodo sistem. ~"e lcIj F~ .
mo"ü!, pó, Aci."l!(Asro-."iaç:'.oc"", ••"CitJ, hd'lSt,d
d!Nã".)'\:-T~e),

Qj=-' :no=, hportineadawOj1' ••••;io
da en~64e ;;"ore a 5","" =Óõd". t (O-n,""dlC~,
Ell< " o flt:jelil'~ pr.ndp>l de nOSSOeJl\'civtnl •...Jo e
trabolho. (I bttlllJ da Acinl' ser mlmrnte PMCeira
ri3, et;>rezS OClT'''''.iadas.

YIlrtlgW ~o (2rtão Acint:
cr.•rt •• , CescJO:OO emp:oCurol; O"~'" " :yx..;,,~

pres:s pL-::ei.•.••negcciado.> pela ,,",o,,;,ç.\o '-" 'f,ec;i"
C-:J:nnc!usi:.ic<dt para "'"' moci,doL

- S.li :n-c;>!;.,rMO = cartão de h'flf:':;C05 "
,'<ci~t em" ~s"" <:L."!ãD ""l'""ã!-.r>s' "".oo ••Jm"

\Ie,.,.do, ,o,n••• lmoBlit%l<e
Pre.ldlKlte

AVISO DE LlCITAçOES

Estado do Rio Grande do Sul
G:;mara Mun'cipal de Curazinnol~,

I
I S.,,'il"d.R'1:i.uoCi,"iJ rl.o..P",..,a,

.'II,tura;,. de Níi<>-M •• Toquo (RS)

I Edital de casamento

I
E<!. S<'<WoDom,lk,- R<si':ndo, S"b",im:o m o<m,,~ de R<:-~~,::::~~i~~..p""",-, ~.:t:nli. <lcN.<>-).\•• ToG"', Estblo co ~io

I ~"o ,.1><r.nafo"". ~o.m~o 1.5,H do Codi~o C,v,[ B"";jo,",,

I quoe~.,:~~,:':'_~:._.__.."'" ."._0,_.",

CTG de Victor Graeff tem. patronái:,";"~'
o eTG GaJàir,J

~{a'q!l", .::: \';(;01
Gr'-"!f, aca~' d, ~le:ger=, p,lcJn'g= W de
l:ld,e:e,. A p.trM é
Aéri",~~La,::.;' ~uc,na
t~'ça.f,i,. (1612), fel


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

