
 

 

CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022 

 

 A FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE, com sede na Praça 

Lauro Muller, nº 39, Centro, Campos Novos/SC, inscrita no CNPJ sob o n° 

74.097.114/0001-38, neste ato representada por sua Superintendente, Sra. Camila Girardi 

Borges, CPF nº 061.414.869-32,  doravante denominada de CONTRATANTE, e a 

empresa ACACIO ANTUNES LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.651.126/0001-66, situada 

a Avenida Arthur Adolfo Santos, nº 204, 2º andar, Bairro Parque das Andorinhas, 

município de Zortéa/SC, CEP 89.633-000, representada neste ato por seu Titular Sr. 

Acacio Antunes Ltda, CPF nº 063.336.819-97, denominada CONTRATADA, em 

conformidade com o Art. 24, inciso II da lei n. 8.666/93, as partes acima identificadas e 

qualificadas,  tem entre si certo  e ajustado a celebração deste Contrato e que se regerá 

pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente contrato vincula-se ao Processo Licitatório nº 06/2022 Dispensa de 

Licitação nº 01/2022 - FCC, sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO à 

Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO  

1.1. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO MUSICAL/CULTURAL, PARA EXECUÇÃO DO 

PROJETO FANFARRA MUNICIPAL. 

1.2. Os serviços deverão ser prestados por 03 profissionais concomitantemente (01 maestro e 02 

professores de percussão). 

1.3. As aulas deverão ser ministradas uma vez por semana, no contra turno escolar para crianças 

e adolescentes de 08 a 17 anos, nos locais que serão disponibilizados pelo Município de Campos 

Novos.  



 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Organograma: Fundação Cultural Camponovense 

Programa: Cultura 

Ação: Manutenção das Atividades da Fundação Cultural 

Despesa: 4 – 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE 

Pela presente contratação da empresa para execução do Projeto Fanfarra Municipal, a 

Fundação Cultural pagará o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), diluídos em 

04 (quatro) meses de serviços a serem prestados por 03 profissionais concomitantemente 

(01 maestro e 02 professores de percussão). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de execução e vigência será de 04 (quatro) meses, a contar da assinatura 

de contrato; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE ficará obrigada a: 

I - Realizar o pagamento na forma estipulada neste Contrato; 

II - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

III - notificar o CONTRATADO por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham 

a ocorrer, fixando-lhe prazo para saná-la; 

IV - Fornecer ao CONTRATADO informações e/ou dados adicionais solicitados e 

disponíveis para a realização dos trabalhos; 



 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

É de responsabilidade da CONTRATADA: 

I - Manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante 

toda a execução do Contrato; 

II - Dar fiel execução ao objeto do Contrato, bem como, providenciar às suas expensas e 

a contento do CONTRATANTE, todas as substituições e correções que se fizerem 

necessárias; 

III - Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, prestando serviços de 

acordo com as especificações; 

IV–  Iniciar os serviços, imediatamente após a assinatura do Contrato; 

V - Manter sob sua responsabilidade todo o pessoal necessário à execução dos serviços 

da proposta, arcando com os respectivos tributos e encargos sociais, além das despesas 

trabalhistas; 

VI- Não transferir no todo ou em parte o objeto do Contrato, ressalvadas as 

subcontratações de serviços especializados, cuja necessidade deverá ser justificada pela 

contratada, as quais serão previamente submetidas à análise da Contratante para 

autorização expressa. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1 A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades 

previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão temporária da participação em 

Licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 2 (dois) anos e 

multa de 20% (vinte por cento) do valor contratado; 

 



 

 

8.2. As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos 

do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA NONA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 

9.1.O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 

8666/93. 

9.2. Além das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei n. 8.666/93, constituirão 

causas de rescisão do CONTRATO:  

a) paralisação total ou parcial da prestação do serviço, em decorrência de fatos de 

responsabilidade da CONTRATADA, salvo motivo de força maior, devidamente 

comprovado e aceito pela Prefeitura;  

No caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, não assistirá à mesma o direito a 

nenhuma indenização além da remuneração dos serviços efetivamente executados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE 

RESCISÃO UNILATERAL 

10.1. Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao 

CONTRATANTE: 

III- Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em ( 0 2 )  

duas vias, juntamente com duas testemunhas, atribuindo ao presente termo a força 

de título executivo extrajudicial, elegendo o foro da Comarca de Campos Novos/ SC, 

para dirimir as questões judiciárias relativas ou resultantes do presente. 

 

 



 

 

 

 

Campos Novos, 08 de agosto de 2022. 

 

 

 
________________________________ 

FUNDAÇÃO CULTURAL 
CAMPONOVENSE  

CNPJ 74.097.114/0001-38 
CAMILA GIRARDI BORGES 

SUPERINTENDENTE 
CONTRATANTE  

________________________________ 
ACACIO ANTUNES LTDA 
CNPJ Nº 16.651.126/0001-66 

ACACIO ANTUNES 
TITULAR 

CONTRATADA

 

Testemunhas: 

1._______________________ 2:______________________ 
Nome:                                                                                    Nome:  
CPF:                                                                                       CPF:     
 


