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CONTRATO N' 02612015
LOCAÇÃO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE REFERENTE

AOS OITENTA ANOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

A CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito
público, CNPJ n° 89.965.222/0901052, com sede na Avenida Flores da Cunha,

, '. -. }" . '. I' .'" •.••••..••••••."

n'. 799, CEP 99.50q;OOO,'.º~zinho/RS, representad~,neste ato por seu
Presidente em exerc;icio,~Vereador PAULlNO DE~MOURA~)nscrito no CPF
325.465.050-68, residente e domiciliado na Rua Antôniõ 'P~sinln~. 390, nestar ",,._0' .~. ~ ' '. ./. /
cidade, nesse áto denominado, CONTRATANJE e de outro iado a,BIER SITE,,',,_ _' /' ',' 1-.1 'o,

EVENTOSfLTDA., inscrita no GNPJ 09.315.496/0001-67, estabelecida na
Cidade de:êárazinho/RS, situada"na AV) FlorEis da Cunha, n. 777,!,neste ato
representàda pelo gerente Rogerio'Müller, inscrito no CPF n. 819.72-3~500-72,
dora~iintfdenominada de CONTRATADA, têm entre si justo e ace'rtãi:1Oo
presiiíte' contrato.de-prestação. de serviç9s, que_se. regerá_ pelas cláusulas' e
condiçges adiante estipuladas: ~\ \'

.' ,- ..••.

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO .,_, "'-
, , I "-
J ,- -..

1.1 O objeto do presente contrato e a locação de ,espaço para a realização da
Solenidade dos :Oitenta Anos da'Cãmara.Mún'Ícipal de'Carazlnho a ser

.. , ' _',;' . I

realizada dia 15 de dezembro de 201'5. cC I I-
1 \ i I

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES ;1;
I \ \ /"- ,,- I

2.1 A data da re!.lizaçãb d.o evento (Solenid~de dos Oitenta Anos da Cãmara
Municipal de Carazinho)\~erá no dia 15 de,dezembrê ,de 2015, ás 20horas,
sendo que o local será dispohibilizado a integralidade do dia para a instalação
dos acessório~,éÕutros que'se"fi~eremne_céssár.io~./ "/"" . '""""'L /. ;'.'\.
2.2 O iocal que sera alugado ..•pàra~.a confraternização sera O espaço
denominado "RANCHO BIER, em quê será.útilizado o pâlco,' bem 'como as
mesas e cadeirás para 200 (duzentas) pEissoas"dãCONTRATADA- Ainda, será
disponibilizado pelaCONTRATf,DA, sem qualquer,aéÍ'escimo dé valor, um DJ,
som, telão para apresentaçã~dàtashow, .micrôfõrfe: porteiro; atendentes para
bebidas, cozinha, ar co'i1dicionado e estaciooamento pri\lativo."-- - ~.
2.3 O local deverá o~ato.ri,ar1),en~~;ç:Urnp[itr-~S .,..d~~inações da Portaria
Judicial n. 002/2012. de 22.03.2!J12,,\'qU.e\.regulamenta a entrada e o
fornecimento de bebidas alcoólicas e de cigarros a menores de 18 anos, bem
como providências a serem adotadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO
•
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3.1 O valor total do objeto deste contrato é de R$ 3.000,00 (três mil 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 "ab'riirige' todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, ciiiít(ibúições j fiscais'. é' pa-rilfiSCais), bem como os

/. ,-1""-' .•.•..••.,... /-'-'/'

equipamentos e seryiços" descritos no item 2.2 e qúalquerfdespesa acessória
elou neCeSSári~\;V ~ ~"Uh
3.4 NenhUfn~ãmento será efetuado á CONTRATADA enqUant~ridente de
Iiquidaçã~::"qúalquer obrigação financeiiâ que llhe for imposta, emiviftüde de
penalidq#ou inadimplência, I I Ó'~1r~ . I .~
3.5,Nãó haverá reajuste de-preços. "". I 17.",
~,4 " \ <'

CLÂUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES \

4.1 Dos Direitos. .,. " I
4.1.1 Constitui direito do CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas
condições avençadas, e, da CONTRATADA, re""ber o valor ajustado, na forma
e nos prazos convencionados. ,\, j""- ""~ •.',t .••. / .•••• I, .~~'

4.2 Das Obrigações. \_ ,
4.2.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: a) efetuar o pagamento
devido, no prazo estabélecido neste contrato; b) fiscali;;:a, a execução deste
contrato e subsidiar a CONTRATADA com'informaçõe's necessárias ao fiel e
integral cumprimento \da~ obrigações assumidas;' c) 'comunicar á
CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que/interfira nalexecução dos
serviços. . /- . _" '" /./ / / " .
4.2.2 Constituem obrigaçoes da CONTRA TACA: a) prestar os serviços objeto
deste contrato'.-na forma ajustada:J») 'assumir- inteira responsabiíidade pelas
obrigações trab"alhistas, previdenciàriâS,. fiscaj~~ ~ comerciais d~correntes da
execução do presente contrato; c) apresentar,_d,ur.ante .a/execução do contrato,
se solicitado, doêumentos',:-q~->.comprovem esta~•..q.ômprindo,a legislação em
vigor quanto às obrigações a.sslimid~~ _~np :_presênte contrãto, em especial,
encargos trabalhistas, preyidenciários, fiscais e comerciais; d) prestar todos os
esclarecimentos que lhe -fotem.solicitados pelo ,CONJ;RATANTE, atendendo

1'- ',.. --_._ _ •• - -- <- i' -...•.

pronta~~nte todas as recl~}1]~_ç9~~;,-d~?Je~~..:~?l!l~n(9).,.todas as providências
necessanas para o bom andamento'do.c.oncursoée) 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, ° objeto contratado, sem a prévia e expressa
anuência do CONTRATANTE; g) disponibilizar todos os itens, espaços e
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serviços constantes nas especificações do item 2; h) não aiterar o locai
indicado sem a prévia concordância do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

5.1 O presente contrato ,terá}irHCio;emp'~ Cle:'dezembro de 2015 e finalizará
quando do términ:;.s0;&'';.i@ :-,,-... J 11 'U fi;;
. v~ *r/~

CLAUSULA SE~A ~DAS PENALIDADES V111.
.(). / '\ ~~~

6.1 Na"foriTIa do artigo 86 da Lei Federai nO 8.666/93, a GQNTRA TADA,
garantidíta'prévia defesa, ficará sujeita á multa de 0,5% (meio poi"éMío) sobre./~-,,:..'... I.. .•. /c '.', _
o vaI9,~••total do co~trato, por pia de ~traso, ~m que, sem Justa causa", nao
cumprir as obrlgaçoes assumidas, ate o maxlmo de 20 (vinte) dlas,;'sem
pr,ejuiio das de,mais penalidades previstas na'mencionada'LE!il ~

t. I '''--\ \CLiuSULA SéTIMA - DA RESCISÃO
I ".' ,

7.1 A CONTRATADA reconhece os direitos.do CONTRATANTE, previstos no
artigo 77 da Lei Federai n,' 8.666/93, êni' casó'derescisão administrativa,

, (,,"'1
7.2 Poderão set mç,tivo de rescisãqContra,tual as'hipáteses'elencadas no artigo
78 da Lei Fed~t,al n,\8666/93" N. ./ jl.
7.3 A resclsao poderá ser unilateral, amlgavel ou Judicial, nos termos e
condições previstos rio'artigo 79 da Lei Federal n,',8,666/93.: \\ 'P"/IjCLÁUSULA OITAVA - DAS CONDiÇÕES GERAIS

\ \ '\, ,'/
8.1 A CONTRATADA declàra, e~pressaménte".que tem pleno,'conhecimento do
objeto deste-Contrato, bem COhlOdo .seu regime de' execução' ('( \

82Td : \\ . - "'-'<>t ~fi/i - / V
d
. d. o os os serviços estarao sUJei05,8' Isca lzaçaopor pessoa esrgna a

pelo CONTRATANTE. ~ /

8.3 Nenhum pag:;;;ento i~a:à'CON:rRATADA de suas responsabilidades,
nemimplicaráacejtaçãb.q~finitiva dosserviço~

8.4 Qualquer tOlerânci10J~TRATANTEr"9uag~ eventuais infrações
contratuais, não implicará r'Eml1nêia--a .cJitéitàs\~.inão 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. 1,
CLÁUSULA NONA - DA GESTÃO DO CONTRATO ~ ~
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9.1 O responsável pela gestão do presente contrato é o servidor Ahmad Issa
Araújo Rahman, inscrito no CPF n. 735.724.460-15.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
.~, ~ /J,-.~,)11~

10.1 As despesas decófren'!e.sda .contratação oriunda':desta licitação correrão
á conta da SegUint~taçãO 'õrçamentária: '- ':lI!.!.
. - -~.... . . ....--~ r;;/tOrgao 01,fC~mara Municipal / ~.
Unjdad.e~1>.:'Cãmara Municipal ,; ~
Proj/l'.~~.:,010310001.2004 Rec~pção Autoridades e Convidados ~
DotlElem. Desp: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Oul. ServoTerc. Pessoa Jundrta
i-~ I' 'Y'.r. . I

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO-----1 "",,"
ti. "- \
11:1' Fica eieito o Foro da Comarca de Cárazinho/RS, neste Estado, para
dirimir eventuais dúvidas elou conflilos originados pelo presente contrato, com
renúncia a quaisquer outros por mais,privilegiados que possam ser. E por
estarem ajustados, assinam o presentê,ém trê~,~:as•." , I

'oi, ."; '~~ra~nho, 11 d/dezembro de 2015.
I '

\ ~ I., ., I / I\\ ., "A..--/
\ \ Paulino de Moura I /
Presidente da Câmara Municipal'

~~ ONTRAT{~T~//

I:G~\/
BIER S irE'EVENTOS LTOA.

NTRATAD-O

~- .......•. - -
Testemunhas:

Francieie Goularte LeiteÇ&r:p0~~51~:1~0.\iO

Fabiano Santiago Pereira - CPF: 945.220.490-72

Visto Consultoria Juridica.
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