
 

 

                                                    

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 067/2017 
 

 

Termo de contrato que celebram o Município de Novo Xingu e a 

empresa Danilo A. Gregory - ME, cujo objeto é prestação de 

serviços de apresentação da peça teatral “A enchente” e Bate-

papo Musical. 

 

 

Pelo presente contrato que fazem entre si, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

sob n.º 04.207.526/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. JAIME 
EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Novo 

Xingu – RS, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 

empresa DANILO A. GREGORY - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Avenida São Paulo, Nº 1061, Sala 402b, Bairro Itapage, em Frederico Westphalen - RS, CNPJ 

n.º 07.901.401/0001-61, neste ato representado pelo sócio proprietário, Sr. DANILO A. 
GREGORY, residente e domiciliado no município de FREDERICO WESTPHALEN – RS, 

doravante denominado simplesmente CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de 

apresentação da peça teatral “A enchente” e Bate-papo Musical, pela CONTRATADA, para os 

educandos da rede municipal de ensino em homenagem ao dia do estudante. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS PARA INÍCIO E VIGÊNCIA DO SERVIÇO 
 

Os serviços objeto deste contrato serão prestados, pela 

CONTRATADA, no dia 11 (onze) de agosto de 2017 pela parte da tarde na Câmara Municipal 

de Vereadores de Novo Xingu – RS.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 A CONTRATADA deverá: 

I – executar fielmente o objeto do presente contrato; 
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III - responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, 

emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por 

cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos 

funcionários que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de 

convenções, acordos ou dissídios coletivos; 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 A CONTRATANTE deverá: 

 

I - efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos 

serviços executados, em conformidade com a Cláusula Sexta; 

   

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

§ 1º - O valor a ser pago a contratada será de R$ 2.100,00(dois 

mil e cem reais), mais alimentação dos componentes do gurpo, o pagamento será efetuado de 

forma integral ao termino do execução do serviço, a contar do recebimento da nota fiscal.  

 

  

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES: 
 

§ 1º - Aquele que, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o 

Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas. 

 
§ 2º - Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial 

do objeto pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar ao Prestador de Serviços as 

seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

 

a) Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso 

injustificado na execução dos serviços; 

 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

contratação, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo. 
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§ 3º - Se a contratada não recolher o valor da multa 

compensatória que porventura for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; 

 

§ 4º - O não comparecimento injustificado da contratada para 

retirar a nota de empenho dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação escrita, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, sujeitando-se a 

contratada faltosa ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do respectivo instrumento, sem prejuízo das demais sanções legais previstas neste 

item e na legislação pertinente; 

 

§ 5º - Quando a contratada motivar rescisão contratual, será 

responsável pelas perdas e danos decorrentes para o Município de Novo Xingu; 

 

§ 6º - Aplicam-se nos casos omissos, as normas da Lei 8.666/93, 

com alterações posteriores. 

  
  

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL 
 

§ 1º - Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à 

indenização para a CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o 

contraditório, quando ocorrer: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

III - o atraso injustificado no início do serviço; 

IV - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação 

do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

VII - o desatendimento das determinações regulares da 

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 

superiores; 

VIII - a decretação de falência; 

IX - a dissolução da sociedade; 

X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;  

XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 
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XII - a não liberação, por parte da Administração, de área, local 
ou objeto para execução do serviço; 

 
§ 2º - Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, 

atendida a conveniência do CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a 
CONTRATADA o valor dos serviços já executados. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DESPESAS 
 
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da 

dotação orçamentária própria. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização do presente contrato ficara a cargo da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, através do Servidor Rodrigo Dalpiaz. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

 
Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica 

eleito o Foro da Comarca de Constantina, com exclusão de qualquer outro, por mais 
especializado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
    
 

    Novo Xingu-RS, 11 de agosto de 2017. 
        
 
 
                    

JAIME EDSSON MARTINI                                       DANILO A. GREGORY - ME 
      Prefeito Municipal                                                                CONTRATADA 
      CONTRATANTE 
 

 
 
 
RODRIGO DALPIAZ 
    Fiscal de Contrato 
 


