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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2018 PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM:  

 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro da 

cidade de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson de Carli, brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, residente e 

domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, o SESC – 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 03.575.238/0001-33, estabelecida na Av. Alberto Bins, nº 665 em Porto Alegre/RS , por 

intermédio de seu representante legal, Sr. Luiz Tadeu Piva, CPF sob o nº 435.306.480-00, de ora em diante 

denominada de CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS  
O presente Contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo:  

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria;  

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso 

XII do art. 55 do mesmo diploma legal.  

c) Processo Licitatório nº 80/2018 – Dispensa de Licitação nº 20/2018 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
Constitui objeto do presente contrato a contratação do SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para, em cooperação com o CONTRATANTE, organizar e realizar o show 

artístico da banda ‘Tchê Guri’, no dia 21 de dezembro de 2018, às 21h, na programação do espetáculo do Natal Luz de 

Liberato Salzano/RS. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:  
a) Providenciar a apresentação do espetáculo acima, no dia e horário indicados, arcando com as despesas de 

cachê, transporte, alimentação e hospedagem do grupo;  

b) Acompanhar a realização do evento.  

São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:  

a) Disponibilizar o local para a realização do espetáculo, com camarim, limpo e em condições de uso, 

cumprindo todas as normas e legislações relativas à segurança do público (extintores de incêndio, saídas de emergência, 

PPCI, ART, etc.); 

b) Fornecer água para os artistas;  

c) Disponibilizar sonorização, iluminação e palco, conforme rider do grupo;  

d) Divulgar o evento indicando o SESC/RS como correalizador; e 

e) Recolher as taxas devidas ao ECAD. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  

A Contratante repassará ao SESC/RS, até a data de 27/12/2018, o valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 

reais), mediante de depósito bancário identificado na conta corrente nº 204300-9, agência 3418-5, do Banco do Brasil, 

servindo o respectivo comprovante como recibo de quitação. 

Parágrafo único: Se o valor indicado nesta cláusula não for repassado pontualmente na data avençada, o débito 

será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou outro índice oficial que venha 

a substituí-lo, na fração correspondente aos dias de atraso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

além da aplicação de uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total em atraso.  

CLÁUSULA QUINTA: Em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas ora estipuladas, a parte que der 

causa ao inadimplemento fica obrigada a indenizar a outra pelas despesas havidas e devidamente comprovadas, em até 

03 (três) dias úteis contados da data da infração. 
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CLÁUSULA SEXTA: As partes responsabilizar-se-ão, cada qual, por seus prepostos, empregados ou dirigentes 

que trabalharem para o desenvolvimento do evento descrito na cláusula primeira e pelos respectivos encargos daí 

decorrentes, em face da legislação social e do trabalho, bem como infortunística, assim como toda e qualquer incidência 

ao presente instrumento.  

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica cancelada a realização das atividades pertencentes ao evento objeto da presente 

contratação, desobrigando-se as partes, caso haja impossibilidade da realização por motivos de caso fortuito ou força 

maior, podendo, de comum acordo, ser designado novo período para tanto.  

CLÁUSULA OITAVA:  O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 27 de dezembro de 

2018, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual. 

CLÁUSULA NONA: A despesa do presente contrato será suportada por: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.072.3390.39 001 111/2018 Realização de Show Natal Luz 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FISCAL DO CONTRATO  
O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sra. Simone Seghetto como fiscal desta contratação, na condição de 

Subsecretária Municipal de Educação e Cultura.  

Subcláusula única – A fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a execução do 

contrato e comunicar ao Contratante sobre descumprimento.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  
As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimir eventuais litígios 

envolvendo o presente instrumento.  

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor, forma e uma só finalidade, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 30 dias do mês de novembro de 2018.  

 

 

 

Município de Liberato Salzano 
Gilson De Carli - Prefeito Municipal  

Contratante  

 

 

Simone Seghetto 

Subsecretária M. de Educação e Cultura 

Fiscal de Contrato  

 

 

SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

Luiz Tadeu Piva  
Contratada 

 

 

Testemunhas:  

 

Nome: Clei Cenira Giehl – Agente de Cultura e Lazer 

CPF nº: 002.756.680-37 

 

 

Nome: Gabriela Pimentel – Diretor do Centro Cultural 

CPF nº: 027.473.950-06 


