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Dispensa de Licitação n. 006/2015

n. 006/2015

CONTRATO N' 025/2015
CONTRATAÇÃO MESTRE EM HISTÓRIA PARA ELABORAÇÃO DE TEXTO

•

A CÂMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, pessoa juridica de direito
público, CNPJ n° 89.9(l5:2n/0001,52,
comsedtn.,;
Avenida
Flores da Cunha,
."',
'"
.••.
,~.
-'
~.I,
;.
n'. 799, CEP 99.500,OOO,.Carazinho/RS, representadá' neste ato por seu
Presidente em1exerCiCÍo,Vereador PAULlNO DE M00RJ>.,1inscrito no CPF
325.4650!'8.'6~,"residente e do')'iéiiiadol1aRua Antônio Pasiíí,<n;. 390, nesta
cidade,,Inésse
ato denominado,
CONTRATANTE
e de outro11ado
a NEY
I
•
.,.
•
~.
,
EDUARDO~POSSAPP D'AVILA, inscrito no RG sob o n. 2017980083/RS,
nascido'e'm 25 de fevereiro de 1941, residente e domiciliado na Av.fGiâvarina,
n.385~ bairro São Luiz Gontaga, em Passo Fundo/RS, CEP 99954-040,
doravánte denominado.de.CONTRA TADO, têm~entre ,si,justo e acertádo o
presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas c1áu~,úlâse
condições adiante estipuladas:
' .,
,
,

'."

CLÁUSULA PRIMEIRA ..DO OBJETO:

"-. ('~

""

I

1,1 O objeto do presente contrato. e elaboraçã6 de texto/'sobre a História do
Poder Le9islativo'" (pesquisa) "que será{ apresentado. pelo em material
audiovisual na Solenidade dos Oitenta Anos dá Câmaré Municipal de
Carazinho a se'r realitada em 15 de dezembro de 2015. I ;'
'

\\

CLAUSULA S':GUND\\DAS

•

".~/

'.

""

J

~,'

ESPECIFIC~ÇOES

2,1 O texto que será elaborado pelo profissionál terá a seguinte estrutura
(ainda com possibilidade de pe8uenas alteraçges\,1: As Cãmãra~ Municipaisorigem e ir:nportância; 2. Ve're;;tdor - o eargo.é suas atribuições; 3>~s Câmaras
Municipais "_0,Brasil; 4. As pri~eir~s ~'Câmaras MunicJpais/rí6 ~GS; 5. A
primeira Vereança Carazinhense; 6~Legislatura 1935-1937; 7..Nlnstalação do
Le9islativo Carazinhense (19 de dezémbro~de 1935); 8: A' retomada das
atividades le9islativas (22, de novembro -dé .••1947); 9." Vereadores que
integraram a Legislatura
Ül35'1.9.37;
..1O.,()~Pódêr
Legislátivo
Municipal nos
"'l:
~-~-_.,"
termos das atuais Constituições Federal e Esta~
2.2 O material deve fe;'~ido'áCâmara'.Muniéíp~r:ate
ás 14 horas do dia
15 de dezembro de 20'15,i'$ara,:llr1p1fiõr'g,tnizaçao do evento e para que
conste em seus arquivos.

2,3 Caberá tambem ao CONTRATADO igualmente a apresentação do texto e
dos materiais (texto, fotos, entre outros) na Solenidade.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO
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3.1 O valor total do objeto deste contrato é de R$ R$ 3.000.00 (trés mil reais).
3.2 O pagamento será efetuado após a realização
(décimo) dia do mês subsequente ao vencido.
-t

"

_ ..•••

do evento. até o 10'

,.

3.3 O preço é considerádo\!6:iíP'letl,,\Jrang'!t6d:'s
as pesquisas. formação e
preparação do teXto "e ;'málerial audiovisual,
":6u(r<?s ,serviços que se
fizerem necess~àrios'pâra a complet;a e perfeita realizaça6 d.o/;erviço.

ehfre

4. '-""

•

/

'\-

;11,

3.4 Nenh~um:pãgamento será efetuado .ao CONTRATADO enqU~Ôpendente
de liqui~à"ção qualquer obrigação;finaneeira que lhe for imposta. étn••viftude de
penalid~de ou inadimplência.

,'I

I~

3)i'Nã'o haverá, reajuste de preços.

\

"

~

CLÁUSULA

,

I

'.

QUARTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

j: .'" "

~
~?l

l:~.
\

DAS PARTES

I

4.1 Dos Direitos
4.1.1 Constitui direito do CONTRATANTE. receber o objeto deste contrato nas
condições avençadas, e. do CONTRATADO,'\receber
o valor ajustado. na
forma e nos prazos",convencionadós.
.....
•.';. .-~.
',\
.
"
4.2 Das Obrigações\
4.2.1 Constituem ob,igações do CONTRATANTE: a)/efetuar o pagamento
devido. no prazo estabelecido neste contrato; b) fisCâiiz,,, a execução deste
contrato e subsidiar ci CONTRATADO corri informaçÕes necessárias ao fiel e
integral
cumprimento \ d~s obrigaçõ,:s.' assu':lidas;
c) comunicar
ao
CONTRATADOitoda
e 'qualquer ocorrencla que Interfira na execuçao dos

I

I.

•

J

serviços.
./
.
_" "'-..
//
/
j '" .
.
4.2.2 Con~tltuem obngaçoes do CONTRATADO: a) prestarios selVlços objeto
deste contrato".na forma ajustàda; 'b).,assumir inteira responsãbilidade pelas
obrigações 'trabalhistas, previdendarias,.,fiscais. e comerciais ldecorrentes da
execução do p'"r~sente contrato; c) apresehtad.ç4ran~~/'aexecução do contrato,
se solicitado, documentos;:que comprovem esta~úmprindo"
a legislação em
vigor quanto às obrigações-"àssumidas:::-no:::prêsente contrato, em especial,
encargos trabalhistas, 'previdenciários, fiscais e come.rciáis; d) prestar todos os
esclarecimentos que lhe, forem" sólicitados pelo' C,ONTRATANTE, atendendo
prontamente todas as •.ré6laff1aç6ei"",â~,sl~e-~tomarÍ.do~~todas
as providências
,
",
"".
,necessárias; 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; e, f) fornecer o material (texto e material
audiovisual) á Cãmara Municipal até ás 14 horas do dia 15 de dezembro de
2015, para fins de organização do evento e para que conste em seus arquivos.

.•

~"

'.'
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CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
5.1 O presente contrato terá inicio na data deste contrato e finalizará no dia 15
de dezembro de 2015.
CLÁUSULA SEXTA - DA!) PENfLI.~1ÓE~1/,t"\
..,; ~,\,~
-~
. 1 . jo,-.JI
6.1 Na forma do;artlgo"86 da Lei Federal n' 8.666/93.1a, CONTRATADA.
garantida a prévia.déÍesa, ficará sujeita.ámulta de 0.5% '(riÍei6,por cento) sobre
o valor totâ.rt:do~tontrato, por çiiá de atrãso em que, sem(jus~â"'causa, não
cu~~rir~siobriga.ções a~sum~das,
~!éo -']1áxim~ de 20 ~vinté)~"'-~ias,
sem
prejulzq:das demais penalldadeslrevlstas na mencionada LeI. •••..•
~

r~

•

.~.

C~e.SULA

'- -

SE_T~M.A
-,:>A.R=S,CISAO.....

\;

I.~

--""'

7;1lo CONTRATADO reconhece os direitos.do CONTRATANTE, previst?s no
artigo 77 da Lei Federal n" 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.

'"

I

I

7.2 Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo
78 da Lei Federal n." 8.666/93.
'-1' "-

-'

.

I

'\.

7.3 A rescisã9 pqderá ser un,il~teral,~tDigáv'l ou. judicial, nos termos e
condições previstos'M artigo 79 'da Lei Federal n." 8.666/93.
CLÁUSULA OIJAV~.\DAS

,
j

\

CONDiÇÕES GERAIS

,,'-,.
f
,

/;;'

'I __

8.1 O CONTRATADO declara, expressamente/que/tem pleno conhecimento
do objeto deste',contratb,bem como do seu regime dê execução.

•

.1-

\t\. ara0 sUJei
.. t 0$ ca(fi I~caIzaçao
"1/ /. por pess()a d'esrgnada
8 .2 Todos ~s).serviços as
peloCONTRfTANTE.
'-., ~/
/
/1"
\1 \

,::,:,./

I'

/

-..J

8.3 Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO de suas resp6nsabilidades,
nem implicará'a~itação çefinitiva dos seiViço~"
/
8.4 Qualquer t~ãncia ~0NTR""tAN-rE,
quanto a'eventuais infrações
contratuais, não implICará renúncia a direitos e não pode ser entendida como
aceitação, novação ou~preêedente~oc,
1) ~,""J!.~ • '1,1"' .•.. l"- •...
CLÁUSULA NONA - DA GESTÃO.Db"COI'IlRATO

'--4

9.1 O responsável pela gestão do presente contrato é o servidor Ahmad Issa
Araujo Rahman, inscrito no CPF n. 735.724.460-15.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

"'_"'~"".
m.
~,._.'",.'oo.~' ,,~=.
c,,~~~,
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
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10.1 As despesas decorrentes da contratação oriundas deste contrato correrão
á conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão 01: Cãmara Municipal
Unidade 01: Cãmara Municipal
Projeto Atividade: 01 031
0001.2004.R8êep-~o.aAutoridades
- ' ".. '.'
'.,.: .• "
D.otaçãofElem,
Desp.:: 3.3,9~O.36.00:0000.00l.2erviços
Flslca
~ ~
V.
.
.

'

1:.11.1

CLÃUSULÁDÉCÍMA

•

U~/"

PRIMEIR~~FõRo

.(., ~--

1

'. )

\

~,~

~\

11.1 Fica,-eleito o Foro da Comarcà de CarazinhofRS, neste Estado, para
dirim(r~eY~>ntuaisdúvidas elou c,ó.nflitos originàdos pelo presente cOhtrât6, com
renún'c1à' a quaisquer outros por mais privilegiados que possam se[~'E~ por
egtàrém ajustados,.assinamo-p'resente,em
trêS'ViaS'

O-~

""-\\.
..•

'.'

_"

.
"',

I

\
~

Car~inho,

~)

CX\ (J -:'
1f~Y;~

1

11 de dezembro de 2015.

.~fJ-...-..",

I

,

"

Pàulino de Moura
/
Presidente da Câmara Municipal

,

CONTRA~~NTE

\\

,NEY.

•

e Convidados
Terceiros Pessoa

I

i;
/ I

,>~//
POSSAPP D'AVILA

~~A?//.",
"6 /6J/i)'
4/ {Q

Testemunha~

'

Franciele GOUlai1~ite

...::~~~r

)r

Fabiano Santiago Pereira - CPF: 945:220.490-72

Visto ConsultoriaJUridS4.
~

~
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