


















MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONTRATO 058/2017

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 03 de maio de 2017 até 02 de maio de 2018
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais
ORIGEM: Licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2017. 

O  MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede administrativa e executiva na Rua Assis Brasil, nº 11, inscrita no CNPJ/MF/nº
88.587.183/0001-34,  neste  ato,  representado  pela  Secretária  Municipal  do
Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e  Comércio,  Sra.  Jeneci  Mocellin,  brasileira,
residente  e  domiciliada  em Carlos  Barbosa/RS,  neste  ato  simplesmente  denominado
CONTRATANTE e a empresa  S & S EVENTOS LTDA ME, estabelecida na Av. Borges de
Medeiros n°2861, Centro, estabelecida no município de Gramado – RS, inscrita no CNPJ
nº 14.468.964/0001-73, neste ato representada pelo Sr. Sandro Rivelino Bonatto, inscrito
no CPF sob n° 564.570.900-44, respectivamente, residente na Rua Ignácio de Moraes, n°
257, Bairro Centro, no município de Canela – RS, doravante denominada CONTRATADA,
com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, celebram este contrato mediante as
cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE E OBJETO

  O objeto do presente é a contratação de empresa para prestação de serviços de
consultoria e assessoria técnica para dar continuidade a implantação do Plano Municipal
de  Turismo  e  do  Plano  Municipal  da  Cultura.  O  serviço  deve  atender  as  seguintes
necessidades:
a)  análise,  diagnostico,  elaboração e aplicação de estratégias  para revisão do Plano
Municipal de Turismo e do Plano Municipal de Cultura;
b) diagnosticar situação atual, acompanhamento e atualização do Plano Municipal de
Turismo e Plano Municipal de Cultura;
c) promover  atualizações  dos  Planos  Municipais  de  Turismo  e  de  Cultura  mediante
realização de oficinas;
d) diagnosticar e acompanhar produtos turísticos, tais como rotas e roteiros, propondo
ações de manutenção, alterações, modernizações e melhorias;
e) diagnosticar  e  acompanhar  eventos  turísticos,  tais  como  Natal  no  Caminho  das
Estrela, Festiqueijo, Feira do Livro, Paixão de Cristo, Ternos de Reis e outros propondo
ações de manutenção, alterações, modernizações e melhorias;
f) diagnosticar  e acompanhar serviços  e equipamentos turísticos,  propondo ações de
manutenção, alterações, modernizações e melhorias;
g) diagnosticar e acompanhar ações de mídias sociais, tais como facebook, whatswapp,
sites, propondo ações de manutenção, alterações, modernizações e melhorias;
h)  diagnosticar  e  acompanhar  folheteria  do  município,  tais  como  mapas,  folderes,
cartazes, propondo ações de manutenção, alterações, modernizações e melhorias;
i) proposição de ações, políticas públicas e eventos na área turística e cultural;
j) consultoria para projetos culturais nas leis de incentivo a Cultura;
k) assessoria  técnica  aos  assuntos  relacionados  com  os  Conselhos  de  Turismo  e  de
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Cultura;
l) assessoria técnica referente a implantação do Sistema Municipal de Cultura;

A CONTRATADA deverá disponibilizar  um profissional que será responsável pela
supervisão das atividades, o mesmo deverá ser Bacharel em Turismo, Especialista em
Produção Cultural;

A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  além  das  atividades  previstas  no
objeto, prestar assessoria presencial de 24 (vinte e quatro) horas mensais na sede da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O preço estipulado entre as partes é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.
O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação do

objeto, mediante apresentação da respectiva nota fiscal acompanhada das respectivas
ordens de compras/serviços, e do laudo de execução emitido pela Secretaria responsável
pela solicitação. a) Quando a cobrança ocorrer por boleto, o mesmo somente poderá ser
emitido com vencimento “apresentação” ou conforme data informada na relação de
ordem cronológica, “data crono”, constante no site do município no seguinte endereço:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/secao=despe
sas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento#

 A forma de pagamento será através de crédito em conta bancária ou através de
boleto de cobrança bancária com código de barra padrão FEBRABAN.

Por força do contrato n° 001/2013, firmado com a Caixa Econômica Federal, o pa-
gamento do objeto do presente certame, estará vinculado a apresentação de conta cor-
rente exclusivamente da caixa Econômica Federal, ou boleto de cobrança emitido pela
Caixa Econômica Federal.

A Contratada deverá informar o número da agência e número da conta bancária
para depósito do pagamento dos serviços para o caso de ser vencedor.

Para o efetivo pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento para
a Previdência Social – GPS específica e GFIP/SEFIP específica do mês da prestação do
serviço, apresentar cópia da folha de pagamento.

Caso o objeto do certame esteja em consonância com o disposto na Instrução
Normativa  Nº  03,  de  14  de  julho  de  2005,  do  Ministério  da  Previdência  Social,  a
contratada ficará sujeita a retenção de 11% (onze por cento) do valor da mão-de-obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO

As  despesas  resultantes  deste  Certame  correrão  por  conta  de  dotação
orçamentária 
ORGÃO: SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  TURÍSTICO,  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO
Despesa: 11037/110095    Recurso: 1

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
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No vencimento do contrato os preços poderão ser reajustados, e, se for o caso,
até o índice do IGPM.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

 O contrato a ser celebrado será pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 03
de maio de 2017 até 02 de maio de 2018, podendo ser prorrogado, mediante interesse
do município,  por  iguais  e  sucessivos  períodos  até o  limite  de 60 (sessenta),  meses
conforme Lei 8.666/93.

O contrato poderá ser rescindido, pelo município, a qualquer tempo, mediante
aviso prévio de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR DO CONTRATO

Com vistas a preservar o interesse público, o CONTRATANTE designa a servidora
Registela Ana Bassotto, para exercer a função de gestor do presente contrato de Presta-
ção de Serviços, assegurada ao mesmo a possibilidade de exercer ampla e permanente
fiscalização, junto a CONTRATADA, da plena execução do objeto descrito na Cláusula Pri-
meira. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece  os  direitos  da  Administração  em  caso  de  rescisão
administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a rescisão
deste contrato implicará na retenção de créditos  decorrentes da contratação, até o
limite dos prejuízos causados a contratante.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

Independentemente das sanções penais cabíveis e da indenização por perdas e
danos e no caso de não cumprimento do proposto neste Edital, o Poder Público poderá
aplicar  as  seguintes  sanções,  cumuladas  ou  não,  como  outras  previstas  no  mesmo
diploma legal:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as
quais haja concorrido:
b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias,
após o qual será considerado inexecução contratual;
c) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 01 (um ano);
d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato, e
deverá ser recolhida à Fazenda Municipal, até a data do primeiro pagamento a ser feito
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à CONTRATADA, após a aplicação da mesma.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES

A  CONTRATADA  responsabiliza-se  integral  e  exclusivamente  pelas  despesas
realizadas durante o objeto pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas,
previdenciários,  cíveis  e  tributários  decorrentes  das  relações  que  ajustar  com
empregados ou prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar, ou decorrentes
de  danos  por  qualquer  razão  causados  a  terceiros,  sem  qualquer  responsabilidade
solidária do CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta assegura o direito de regresso
contra a contratada, em vindo a ser solidariamente responsabilizado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o
Foro da Comarca de Carlos Barbosa/RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões do
presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03(três) vias
de  igual  teor  e  forma,  o  qual,  lido  e  achado  conforme,  é  assinado  pelas  partes
contratantes e pelas testemunhas.

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

S & S EVENTOS LTDA ME
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
 Assessor Jurídico OAB-RS 56.138
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CONTRATO 016/2015

VIGÊNCIA: 24(vinte e quatro) meses, ou  seja, de 30 de janeiro de 2015 até 29 de
janeiro de 2017.
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil) reais mensais.
ORIGEM:  Tomada  de  Preços 021/2014 –  Assessoria  técnica  –  Plano  Municipal  de
Turismo

O  MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede administrativa e executiva na Rua Assis Brasil, nº 11, inscrita no CNPJ/MF/nº
88.587.183/0001-34,  neste  ato,  representada  pelo Secretário  Municipal  de  Indústri,
Comércio e Turismo -  Substituto, Sr.  Antonio Gelmini, brasileiro,  casado, residente e
domiciliado em Carlos Barbosa, neste ato simplesmente denominado CONTRATANTE e a
empresa S & S EVENTOS LTDA, estabelecida na Av. Borges de Medeiros n°2861, Centro,
estabelecida no município de  Gramado –  RS, inscrita no CNPJ nº  14.468.964/0001-73,
neste  ato  representada pelo Sr.  Sandro  Rivelino  Bonatto,  inscrito no  CPF  sob  n°
564.570.900-44, respectivamente, residente na Rua Ignácio Saturino de Moraes, n° 257,
Bairro Centro,  no município de Canela – RS, doravante denominada CONTRATADA, com
fundamento  na  Lei  nº  8.666/93  e  alterações,  celebram  este  contrato  mediante  as
cláusulas que seguem.:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE E OBJETO:

É  objeto deste a  contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de
Consultoria  e  Assessoria  Técnica  para  implantação  do  Plano  Municipal  de  Turismo  e
elaboração e implantação do Plano Municipal  de Cultura. O serviço deve atender as
seguintes necessidades:
a) análise, elaboração e aplicação de estratégias para implantação do Plano Turístico do
Município; 
b) proposição de ações, políticas públicas e eventos na área turística;
c)  assessoria  para  montagem  e  acompanhamento  de  reuniões  setoriais  visando
implementar o Plano Municipal de Turismo;
d) assessoramento para elaboração do Plano Municipal de Cultura;
e) consultoria para projetos culturais nas Leis de Incentivo à Cultura.

A CONTRATADA deverá disponibilizar um profissional que será responsável pela
supervisão das atividades (Bacharel em Turismo).

A  CONTRATADA deverá,  obrigatoriamente,  além  das  atividades  previstas  no
objeto, prestar assessoria presencial de no mínimo 06 (seis) horas semanais na sede da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O preço estipulado entre as partes é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
O pagamento dos serviços será mensal, contra a entrega das notas fiscais do
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mês findo, para pagamento até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido.
O faturamento deverá ser efetivado no último dia do mês da prestação do serviço

para atendimento da legislação incidente.
A forma de pagamento será através de crédito em conta bancária ou através de

boleto de cobrança bancária com código de barra padrão FEBRABAN.
Por força do contrato n° 001/2013, firmado com a Caixa Econômica Federal, o pa-

gamento do objeto do presente certame, estará vinculado a apresentação de conta cor-
rente exclusiva  mente da caixa Econômica Federal, ou boleto de cobrança emitido pela  
Caixa Econômica Federal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO:

As despesas resultantes deste correrão por conta de dotação orçamentária própria
e do Orçamento da União, representado pela Caixa Econômica Federal.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Despesa: 11037/110095
Recurso: 1

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

O preço não poderá ser reajustado durante vigência deste contrato, na forma do
art. 65, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

A vigência do presente Contrato será pelo período de 24 (vinte e quatro) meses,
ou  seja,  de  30  de janeiro  de  2015 até  29 de janeiro  de  2017  não podendo ser
prorrogado, conforme Lei 8.666/93 e tarefas vinculadas ao objeto.

O  contrato poderá ser rescindido, pelo município, a qualquer tempo, mediante
aviso prévio de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR DO CONTRATO

Com vistas a preservar o interesse público, o CONTRATANTE designa  o servidor
PAULA CAROLINE ZAN CARRARD  para exercer a função de gestor do presente Contrato de
Prestação de Serviços, assegurada ao(a) mesmo(a) a possibilidade de exercer ampla e
permanente fiscalização,  com apoio e suporte do Setor de Fiscalização de Contratos,
junto ao CONTRATADO, da plena execução do objeto descrito na cláusula primeira.  

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 
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A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  Administração  em  caso  de  rescisão
administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a rescisão
deste contrato implicará na retenção de créditos  decorrentes da contratação,  até o
limite dos prejuízos causados a contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

Pelo inadimplemento das obrigações,  a licitante, conforme a infração, estarão
sujeitas  às  seguintes  penalidades,  além das  previstas  no  art.  7°  da  Lei  Federal  N°
10.520/2002:

I - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor do último lance ofertado;

II - Ensejar o retardamento da execução do objeto: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do
último lance ofertado;

III -Executar  o  contrato  com irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

IV - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de multa de 0,5 %
(meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será
considerado inexecução contratual;

V - 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;

VI - 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;

VII -  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;

VIII -  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal:  suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10%
sobre o valor do último lance ofertado.

A - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
B - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES:

A  Contratada  responsabiliza-se  integral  e  exclusivamente  pelas  despesas
realizadas durante o objeto pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas,
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previdenciários,  cíveis  e  tributários  decorrentes  das  relações  que  ajustar  com
empregados ou prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar, ou decorrentes
de  danos  por  qualquer  razão  causados  a  terceiros,  sem  qualquer  responsabilidade
solidária  do contratante,  aos  quais  desde logo,  nesta assegura o direito de regresso
contra a contratada, em vindo a ser solidariamente responsabilizado.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o
Foro da Comarca de Carlos Barbosa/RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões do
presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03(três) vias
de  igual  teor  e  forma,  o  qual,  lido  e  achado  conforme,  é  assinado  pelas  partes
contratantes e pelas testemunhas.

Carlos Barbosa, 29 de janeiro de 2015.

ANTONIO GELMINI

Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo – Substituto

S & S EVENTOS LTDA
Contratado

VANESSA CAMPANA
Assessora de Execução Contratual

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138 
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CONTRATO 152/2020

VIGÊNCIA: a partir de 16 de outubro de 2020 até 06 de janeiro de 2021.
VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 010/2020.

O MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa e executiva na Rua Assis Brasil, nº 11, inscrita no CNPJ/MF/nº 88.587.183/0001-34,
neste  ato,  representada  pela  Secretária  Municipal  do  Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e
Comércio, Sra. Vanessa Campana, brasileira, residente e domiciliada em Carlos Barbosa, neste ato
simplesmente denominada CONTRATANTE e a empresa S & S EVENTOS LTDA ME, estabelecida na
Av. Borges de Medeiros n°2861, Centro, estabelecida no município de Gramado – RS, inscrita no
CNPJ nº 14.468.964/0001-73, neste ato representada pelo Sr. Sandro Rivelino Bonatto, inscrito no
CPF sob n° 564.570.900-44, residente na Rua Ignácio de Moraes, n° 257, Centro, no município de
Canela  –  RS,  doravante  denominada  CONTRATADA,  com  fundamento  na  Lei  nº  8.666/93  e
alterações, celebram este contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE E OBJETO
É  objeto do presente,  a contratação de empresa especializada para realizar serviços de

pré-produção, produção executiva e pós-produção de toda programação do Natal no Caminho das
Estrelas 2020, que acontecerá de 28/11/20 a 06/01/21, conforme segue:

*Compreende a pré-produção: Elaboração e reuniões de cronograma para a execução do evento,
definição de equipe e reuniões de planejamento, visitas técnicas, planejamento de produção,
solicitação e avaliação de propostas,  elaboração de termos específicos  com os envolvidos  no
evento,  reuniões  com  fornecedores  em  potencial,  planejamento  técnico,  desenvolvimento  e
definição da programação geral e específica da produção. Além disso, elaboração da logística,
organização e triagem de equipes, figurinos, cenografias, gradis, cadeiras, palcos e estruturas em
geral. Transporte e alimentação das equipes contratadas para todo o período.

*Compreende a produção e a pós-produção: Execução de todos os itens relacionados acima;
Orientação técnica de coordenação de todos os prestadores de serviços atuantes nos espetáculos;
Coordenação de todos os fornecedores durante a montagem (sonorização, iluminação, cenografia,
elenco artístico, shows pirotécnicos, contra-regragem, estruturas, mobiliários e demais serviços
inerentes.

*A equipe  será  composta  por  profissionais  habilitados  e  com experiência  em eventos  para  a
coordenação das produções dos espetáculos e por profissionais de contra-regragem, conforme
segue:
-Espetáculo de Abertura Oficial da programação: 04 profissionais em 03 dias (02 produtores e 02
contrarregras);
-Acompanhando da montagem/instalação de toda decoração natalina da cidade: 02 profissionais
produtores;
-Trios elétricos: 03 profissionais em 04 dias de apresentação (01 produtor e 02 contrarregras);
-Planejamento,  organização,  acompanhamento  e  construção  da  programação que  passará  em
telão de LED instalado do Palco da Estação durante todo o período do Natal no Caminho das
Estrelas 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço estipulado entre as partes é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias  após a liquidação da despesa,
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mediante apresentação da respectiva nota fiscal e do laudo de execução emitido pela Secretaria
responsável pela solicitação.

A forma de pagamento será através de crédito em conta bancária:
Banco: Santander   Agência: 1060 Conta: 13001367-2

a) Quando a cobrança ocorrer por boleto, o mesmo somente poderá ser emitido com a data de
vencimento informada no portal da transparência, consulta ordem cronológica. A consulta poderá
ser realizada na relação de ordem cronológica, “data crono”, constante no site do município no
seguinte endereço: http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/
secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento#

Caso o objeto do certame esteja em consonância com o disposto na Instrução Normativa
Nº 03, de 14 de julho de 2005, do Ministério da Previdência Social, a contratada ficará sujeita a
retenção de 11% (onze por cento) do valor da mão de obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas resultantes deste Certame correrão por conta de dotação orçamentária:

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Despesa: 11026/110081         Recurso: 1

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS
O preço não poderá ser reajustado durante vigência deste contrato, na forma do art. 65,

da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
 O prazo de vigência do contrato será a partir de sua assinatura, ou seja, 16 de outubro de

2020 até 06 de janeiro de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR DO CONTRATO
Com vistas a preservar o interesse público, o CONTRATANTE designa a servidora Joice Kin-

zel para exercer a função de gestor do presente Contrato de Prestação de Serviços, assegurada
ao(a) mesmo(a) a possibilidade de exercer ampla e permanente fiscalização, junto a CONTRATA-
DA, da plena execução do objeto descrito na cláusula primeira. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa,

previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a rescisão deste contrato implicará na
retenção  de  créditos  decorrentes  da  contratação,  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  a
contratante.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a infração, estará sujeita às

seguintes penalidades, além das previstas no art. 7° da Lei Federal N° 10.520/2002:
1-  Deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa:  suspensão  do  direito  de  licitar  e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance
ofertado;
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;
3- Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
4- Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de multa de 0,5 % (meio por cento)
por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será considerada inexecução
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contratual;
5-  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;
6- 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;
7-  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;
8- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance
ofertado.

 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação

qualquer  obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
A  Contratada  responsabiliza-se  integral  e  exclusivamente  pelas  despesas  realizadas

durante o objeto pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis
e  tributários  decorrentes  das  relações  que  ajustar  com  empregados  ou  prepostos  seus,
eventualmente utilizados para auxiliar, ou decorrentes de danos por qualquer razão causados a
terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária do contratante, aos quais desde logo, nesta
assegura  o  direito  de  regresso  contra  a  contratada,  em  vindo  a  ser  solidariamente
responsabilizado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de

1993, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.
Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da

Comarca de Carlos Barbosa/RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual

teor e  forma, o qual,  lido e achado conforme, é assinado pelas  partes  contratantes  e  pelas
testemunhas.

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2020.

                VANESSA CAMPANA                              S & S EVENTOS LTDA – ME
 Secretária Municipal de Desenvolvimento                   Contratado
     Turístico, Indústria e Comércio                   
      

              SANDRA COHSUL                                                          ÁLISSON DE NARDIN 
          Agente Administrativa                                             Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

                                                                                 Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138
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