
 

 

 

CONTRATO Nº 13.004/2022 

 

 

Contrato celebrado entre a Fundação Municipal de Artes de Montenegro - 

FUNDARTE, pessoa jurídica, sediada na Rua Capitão Porfírio, nº 2141, Centro, em 

Montenegro (RS), inscrita no CNPJ sob o nº 90.896.275/0001-48, neste ato representada 

por sua Diretora Executiva, Sra. Júlia Maria Hummes, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa UTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 

S/S LTDA, empresa privada, com sede na Rua Riachuelo, nº 1290, Sala 1505, Centro, 

Porto Alegre/RS, CEP: 90010-273, registrada sob o CNPJ nº 08.989.540/0001-51, 

representada por um de seus sócios, Sr. Thiago Pirajira Conceição, portador do RG nº 

2085817894/SSPRS e do CPF nº 008.099.530-64 doravante denominada 

CONTRATADA, têm entre si acordado na melhor forma de direito, o presente contrato, 

mediante as seguintes condições: 

 

1- DO OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, em conformidade com o Processo nº 

05739/2022, a prestar os serviços profissionais, abaixo descritos: 

 

1.1 A CONTRATADA ministrará palestra para todos os funcionários e professores da 

CONTRATANTE em sua Jornada Pedagógica. 

 

1.2 A prestação do serviço contratado será realizada no dia 03/03/2022, de forma online, 

transmitido para os funcionários e professores da CONTRATANTE, das 13:30 às 

15:30 horas. 

 

1.3 A referida palestra, objeto deste contrato, será ministrada pelo Doutorando em Artes 

Cênicas, Sr. Thiago Pirajira Conceição, Mestre em Educação (PPGEDU-UFRGS) e 

Bacharel em Teatro (DAD/IA/UFRGS). 

 

1.4 A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar proporcionalmente os atrasos 

e faltas que vierem a acontecer por parte da CONTRATADA. 

 

1.5 A CONTRATANTE se responsabilizará pela indicação e disponibilização do local 

onde ocorrerá a prestação do serviço, bem como fornecerá à CONTRATADA 

cadeiras, equipamento de som e projeção, que se fizerem necessários para a realização 

da atividade. Caso haja a necessidade de fornecimento de material de consumo para 

os participantes, como papel, caneta, lápis, etc., esses devem ser solicitados à 

CONTRATANTE até o dia 25/02/2022. 

 



2 - DO DIREITO: O presente contrato vincula-se às determinações do art. 24, II da Lei 

n.º 8.666/93 e alterações, em todos os seus termos, a qual será aplicada também onde o 

contrato for omisso, conforme Processo nº 05739/2022. A CONTRATADA se 

compromete expressamente, a realizar para a CONTRATANTE, o objeto do presente 

contrato. 

 

 3 – DO PAGAMENTO: O pagamento pela prestação do serviço será efetuado somente 

após a conclusão de todas as atividades previstas no item 1.2 deste contrato, mediante 

apresentação da respectiva nota fiscal, que deverá ser emitida pela CONTRATADA. 

 

a) Pela execução dos serviços contratados, a CONTRATADA receberá da 

CONTRATANTE, o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), a serem pagos em 

moeda corrente nacional. 

 

b) O pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas, 

quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação definitiva do serviço prestado. 

 

 4 – DO PRAZO: A prestação do serviço deverá ser realizada no dia 03/03/2022, tendo 

o presente contrato vigência da data de sua assinatura até o dia da realização e conclusão 

dos serviço contratados. 

 

 5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão por conta da dotação orçamentária: 3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção 

e Treinamento. 
 

6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE não se transforma em 

devedora solidária ou subsidiária perante credores da CONTRATADA, inexistindo 

qualquer responsabilidade da CONTRATANTE por encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais e dívidas pessoais da CONTRATADA, resultantes 

da execução do contrato. 

 

a) A CONTRATADA se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não se 

transferindo para a CONTRATANTE, em caso de inadimplência, a 

responsabilidade pelo seu pagamento, nos termos do artigo 71, da Lei 8.666/93. 

 

b) A CONTRATADA se responsabiliza pelas dívidas que se originarem de 

operações necessárias à execução do presente contrato, inexistindo qualquer 

responsabilidade da CONTRATANTE por encargos e dívidas pessoais da 

mesma, com exceção das despesas decorrentes de hospedagem, alimentação e 

transporte aéreo e terrestre, que ocorrerão por conta da CONTRATANTE. 

 



c) O descumprimento de qualquer cláusula ora ajustada, por parte da 

CONTRATADA, ensejará a rescisão de pleno direito, garantida a prévia defesa, 

podendo sofrer as penalidades previstas no ordenamento jurídico.  

 

d) Fica estabelecido, no entanto, de comum acordo entre as partes contratantes que 

cabe à CONTRATANTE, o direito de rescindir de pleno direito o presente 

contrato, a qualquer tempo, independentemente do procedimento judicial, sem 

que lhe seja exigível, por este motivo, indenização ou ressarcimento de qualquer 

espécie, nos seguintes casos: 1) quando for evidenciada a incapacidade para a 

prestação do serviço; 2) se a CONTRATADA transferir o contrato a terceiros ou 

sub - contratar, sem expressa autorização da CONTRATANTE. 

 

7- DO TERMO: A CONTRATADA declara conhecer os direitos da CONTRATANTE 

em efetivar a rescisão nas condições a que se refere o disposto nos artigos 78 a 87 da Lei 

n.º 8.666/93 e alterações. 

 

8 – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do presente contrato será realizada pela 

servidora efetiva Sra. Márcia Moura Cordeiro Pessoa Dal Bello. 

 

9- DO FORO: As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de 

Montenegro/RS, para dirimir dúvidas emergentes do presente contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor, com as testemunhas abaixo. 

 

 

 

Montenegro, 23 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

  

 Testemunhas: 

  



 

 _________________________               _________________________ 

 


