
Estado do Rio Grande do Sul

MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

CONTRATO ADMINISTRATIVO n°
016/2016 PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM:

OMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, Estado do Rio Grande do sul,
Órgão de direito Público, com sede administrativa na Av. 20 de março, n? 1385,
Centro, neste Município, CNPJ n" 92.410.463/0001-40, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal,Sr. Silvio Pedrotti de Oliveira, brasileiro, inscrito
no CPF sob o n" 958.433~100-00 e portador da Carteira de Identidade n"
7065968203, residente e domiciliado na cidade de São José das MissõeslRS,
denominado de CONTRATANTE e de outro lado a EMPRESA JOSE ENIO
AMARAL BONES JUNIOR - ME, inscrito CNPJ n" 11.539.175/0001-98,
com sede na Rua Senador Salgado Filho, n" 65, Bairro Amaral, da cidade de
Palmeira das MissõeslRS, neste ato representada pelo Sr. Jose Enio Amaral
Bones Junior, doravante denominado de CONTRATADA, mediante as
cláusulas e condições que, mútua e reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo:
a) As disposições da Lei n? 8.666/93 e legislação complementar vigentes e
pertinentes à matéria; e
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 n? 8.666/93', combinado com o inciso XII do art. 55
do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato consiste em aulas de danças gauchescas para a
Invernada Castro Alves.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
OS serviços referidos na Cláusula Segunda serão executad
na Escola Castro Alves ou locais indicados pela me a,
natureza do conteúdo e da técnica que se fizerem adeq das.

CLÁUSULA QUARTA - DA CARGA HORARI
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Os serviços referidos na Cláusula Segunda serão executados semanalmente com
uma carga horaria de 4 (quatro) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
A Contratada perceberá a importância de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
mensais.
Subcláusula Primeira - O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou
depósito bancário até o 10° (décimo) dia útil ao mês subsequente à prestação dos
serviços.
Subcláusula Segunda - No preço acima, estão incluídos todas as despesas e
custos, diretos e indiretos, necessários para a execução do objeto deste Contrato,
tais como despesas com transporte, encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, social, tributária e outros, bem como, impostos, taxas, tributos
incidentes ou que venham a incidir, como também os lucros da Contratada.
Subcláusula Terceira -Fica a Contratada obrigada a apresentar a nota fiscal
com as devidas retenções.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
06 - SECo MUN. DA EDUCAÇÃO
2013 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
33903905 0000000001 - Serviços Técnicos Profissionais - R$ 23.318,71.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência 'de 01 de Fevereiro de 2016 a 29 de
Fevereiro de 2016.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo das partes,
ou unilateralmente pelo Município, nos termos epelos motivos do artigo 78 da
Lei 8.666/93, além dos seguintes:
a) a transferência parcial ou total do objeto do presente contrato.a terceiros, sem
o prévio assentimento do Município;
b) o requerimento de concordata ou decretação de falência da contratada;
c) o reiterado descumprimento de obrigações .assumidas, já com
advertência e/ou multa.
Subcláusula Primeira - A rescisão por acordo das partes d ve á s r prec dida
de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
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Subcláusula Segunda - Nos casos de rescisao unilateral do contrato, a
Contratada ficará sujeita às penalidades previstas neste Instrumento
Convocatório, não tendo direito a qualquer indenização, ressalvando-se o art. 79,
§ 2° da Lei 8.666/93.
Subcláusula Terceira - A suspensão da execução do contrato não prejudicará a
aplicação das sanções previstas.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará
sujeita as sanções previstas nesta Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da
Lei n" 8.666/93.
Subcláusula única - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Contratante
poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à
Contratada as seguintes sanções:
I - Advertência;
11 - Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total corrigido da
contratação;
111 - Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não
superior a 2 (dois) anos; e
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR DO CONTRATO
O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sr. Sergio do Nascimento Ribeiro
como gestor desta contratação, na condição de Seco Municipal de
Administração.
Subcláusula Primeira - O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes
atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; e solicitar a Administração a
aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual,
Subcláusula Segunda - A fiscalização exercida não e 1 m reduz a
responsabilidade da Locadora, inclusive de terceiros, por alquer irr gularidade
verificada durante a execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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Fica desde já determinado o Foro da Comarca de Palmeira das MissõeslRS, para
dirimir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presençade duas testemunhas, a tudo
presentes e que também assinam.
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