
 

 

 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 

 
CONTRATAÇÃO DE APOIO MUSICAL PARA O EVENTO CANTIGGIO 2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA, RS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ nº 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, nº 202, Centro, na 
cidade de Serafina Corrêa, RS, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Valdir Bianchet. 
 
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA SERAFINA CORRÊA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.992.419/0001-99, estabelecida na Via Vivaldi nº 231, 
Serafina Corrêa – RS, representada neste ato por Afonso Magon Chiarello, com base no 
processo de Dispensa de Licitação nº 025/2022, estabelecem as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS NORMAS APLICÁVEIS 
1.1 A execução deste Contrato Administrativo será em conformidade com o previsto na Dispensa 
de Licitação nº 025/2022, com subsídios na Lei Federal nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso II e suas 
alterações, bem como as cláusulas e condições avençadas, às quais sujeitam-se os 
contratantes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para apoio musical no 
evento Cantiggio 2022, que ocorrerá no dia 29 de julho de 2022 a partir das 19 horas, bem como 
na realização dos ensaios para o evento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1 O presente Contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias a contar de assinatura, podendo 
ser prorrogado a critério da administração. 
3.2 O valor a ser pago pela prestação do serviço é de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
3.3 O pagamento dar-se-á até o 15º dia útil após a prestação dos serviços, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal vistada e aprovada pelo Fiscal do Contrato e Secretário da Pasta, 
por meio de depósito bancário, Sicredi, Agência 0226, Conta 28021-4, observadas as condições 
previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93. 
3.3.1 A Contratada deverá obrigatoriamente fornecer a Nota fiscal constando a identificação da 
Dispensa de Licitação de origem (Dispensa de Licitação nº 025/2022). 
3.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV ou IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 
compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
4.1 As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias, autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 
13.392.0130.1881.0000 – Promoção de Eventos artístico e de valorização do Município 
3.3.90.39.00 – Serviços técnicos profissionais 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Contratada: 
a) Realizar a prestação dos serviços conforme especificado no presente contrato administrativo, 
com pessoal técnico e profissionais habilitados e qualificados, não podendo subcontratá-los; 
b) Comunicar imediatamente e por escrito a Contratante, por meio dos fiscais designados, 



 

 

 

 
 

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
c) Executar com pontualidade e qualidade os serviços objeto deste Contrato, cumprindo os 
prazos e exigências estabelecidos pelo Contratante; 
d) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações trabalhistas, vez que seus  
funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município; 
f) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante a dispensa de licitação; 
g) Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
cumprir legislação pertinente em vigor, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários e fiscais; 
h) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente Contrato. 
5.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
do Contratante: 
a) Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do Contrato; 
b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 
c) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato; 
d) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
6.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Município poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
a) Advertência, sempre por escrito; 
b) Multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor inadimplido do Contrato, podendo variar de 
acordo com a gravidade do fato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a dois anos; 
d) Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização ao 
Contratante por perdas e danos. 
6.2 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, a contar da intimação do ato. 
6.3 Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Contratada, podendo deixar de 
aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
6.4 No caso de aplicação de multa, a Contratada será notificada, por escrito, da referida sanção, 
tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação de 
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
6.5 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
6.5.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração, ou fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
7.1 A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 
7.1.1 Este Contrato poderá ser rescindido: 



 

 

 

 
 

a) Por ato unilateral do Contratante, nas hipóteses do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de dispensa de 
licitação, desde que convenientemente para o Contratante; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação; 
d) Pela Contratada na falta injustificada de pagamento, no devido tempo e sem razão plausível. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 O Contratante se reserva o direito de fiscalizar a execução dos serviços prestados de acordo 
com as especificações constantes neste Contrato por meio do Gabinete do Prefeito. 
8.2 A fiscalização sobre todos os termos do presente Contrato a ser exercida pelo Contratante, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe 
implicará corresponsabilidade pela eventual execução incorreta do Contrato. 
8.3 Ficam designadas por parte do Contratante, como responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização do objeto de que trata o presente Contrato, o servidor Vilmar Stefenon, matrícula nº 
2228, como titular e Jovani Stefenon, matrícula nº 2126 como titular. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 Ao firmar este Contrato, a Contratada declara, sob pena da lei, que não incorre em qualquer 
impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração, 
especialmente: 
a) Que não incorre em inadimplência tributária que o impeça de contratar com a Administração 
Pública, conforme a Lei; 
b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
Serafina Corrêa/RS; 
c) Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar 
ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa, RS; 
d) Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações; 
e) Que cumpre rigorosamente o artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
9.2 Integram o presente Contrato todas as disposições imperativas constantes da Lei Federal nº 
8.666/93. 
9.3 A Contratada se obriga a observar, durante a execução do Contrato Administrativo, toda a 
legislação que rege o objeto da Dispensa de Licitação. 
9.4 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, 
legislação pertinente e os princípios gerais de direito. 
9.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé, RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente instrumento, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem e fielmente cumpri-
lo. 
 
E assim, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 
vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para os devidos fins legais. 

 
Serafina Corrêa, RS, 11 de julho de 2022. 

 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 

Afonso Magon Chiarello  
Associação Orquestra Serafina Corrêa 

CONTRATADO 
Testemunhas: 
 
1) _____________________________                         2) _____________________________   


