
MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
“Teu Progresso Nosso Futuro” 

Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 Fone-Fax: (54) 3360.3000  / 3360.3018– e-mail: prefeitura@novaboavista.rs.gov.br 
www.novaboavista.rs.gov.br 

 
 

 
 

CONTRATO 097/2017 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA/RS, entidade de direito público, inscrito no CNPJ 

n.º 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner Sobrinho, n° 939, representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Felipe Werlang, 

nº 209, no Município de Nova Boa Vista/RS, inscrito no RG nº 1065950816, CPF nº 951.856.900-20, 

designado CONTRATANTE, e de outro lado o SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, estabelecido na Avenida Alberto Bins, nº 665, na cidade de 

Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.575.238/0001-33, neste ato representado pelo Sr. LUIZ 

TADEU PIVA, aqui designado contratado. 

O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n. º 8.666 e alterações, aceitas 

incondicionalmente pelo contratante como eficaz para os termos deste Contrato, e terão plena validade 

entre as partes o Processo Licitatório 075/2017, Dispensa de Licitação 037/2017, que terá 

aplicabilidade também onde o Contrato for omisso. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A Contratada compromete-se em disponibilizar ao Contratante, um show artístico infantil com 

Thomas Machado no Município de Nova Boa Vista, dia 16 de dezembro de 2017, com horário de início 

as 20h30min. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE  

  É de responsabilidade da Contratada: 

 Disponibilizar um show artístico infantil com Thomas Machado, incluindo valores de cachê, 

transporte, alimentação e hospedagem. 

 

É de responsabilidade do Contratante: 

Pagar o valor contratado conforme proposta; 

Disponibilizar espaço adequado com os requisitos de segurança requeridos em lei; 

Disponibilizar o rider de som e luz conforme solicitado pela produção do artista; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO 

O valor total certo e ajustado entre as partes é de R$. 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo que 

o pagamento será feito em até 10 (dez) dias após a realização do evento, mediante apresentação da 

Nota Fiscal, através de depósito bancário em conta no Banco do Brasil, Ag. 3418-5 - conta corrente nº 

204300-9, servindo o comprovante de depósito como quitação do mesmo. 

§ 1º. A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, 

a indicação do nº do contrato e evento, a fim de se acelerar o trâmite da liberação do documento fiscal 

para pagamento.  

§ 2º. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período ou outro índice que vier a substituí-lo. 

§ 3º. Serão processadas as devidas retenções nos termos da legislação que regula a matéria; 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 

 O presente contrato será rescindido caso umas das partes descumpra o pactuado nas Cláusulas 

deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA - DA MULTA 

A parte que der causa à rescisão do presente instrumento pagará multa de 50% (cinquenta por 

cento) do valor contratado. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas do presente contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO: 

Dotação: 0606 13 392 0074 2042 33903900000000 0001 – Manutenção da Cultura – Outros 

Serviços de Terceiros.  

 CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 

O presente contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e seu termino não poderá 

exceder a 31 de dezembro de 2017. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Sarandi-RS, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir as dúvidas eventualmente suscitadas e decorrentes do presente CONTRATO. 

 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo de CONTRATO em três vias de 

igual forma e teor, na presença de duas testemunhas instrumentais que a tudo participaram. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS, EM 29 DE AGOSTO 

DE 2017. 

 

  

DANIEL THALHEIMER 

Prefeito Municipal                                                

 

 

SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Contratado 

                          

 

 

Testemunhas Instrumentais: 

1)______________________                          2)  __________________________ 

    NOME: Clair Panzenhagen   NOME: Fábio Steilmann 

         CPF: 914.898.650-04              CPF: 807.087.900-97 

 

 

O presente contrato foi devidamente 

examinado e aprovada por esta Assessoria Jurídica. 

Em ____/____/_______. 

 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a) 

 


