ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CONTRATO N. ***/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si celebram a CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Archias Ganz, 288, Centro, em Curitibanos (SC), inscrita no
CNPJ sob nº 78.493.632/0001-21, neste ato representada por seu Presidente Sr. Ivan
França Moreira, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a
empresa ***************************, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
Rua **********, nº ********, na cidade de **********, CEP ************, fone ************, email ******************, inscrita no CNPJ sob o nº ****************, inscrição estadual nº
***********, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. ************, inscrito
no CPF sob o nº CPF ************, portador do RG nº ************ expedido pela
***********, residente e domiciliado ************************, doravante denominada
CONTRATADA.
As partes acima resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços,
decorrente do procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão, sob o nº
10/2018, do tipo Menor Preço, que se regerá pelos termos do Edital de Licitação e
seus anexos;
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento
de mão de obra para dar manutenção preventiva e operar o equipamento de som da
Câmara de Vereadores do Município de Curitibanos/SC, em todas as sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes, itinerantes, escolinha do legislativo, audiências
públicas e demais eventos realizados pelo Poder Legislativo Municipal, nos termos e
condições constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.
1.2. A empresa contratada fica responsável pela colocação e retirada dos microfones
e cabos, bem como pelo zelo de todo o equipamento, em todos os eventos realizados
pelo Poder Legislativo, no prédio próprio ou fora dele.
1.3. A empresa contratada se obriga a disponibilizar pessoa qualificada para operar
os equipamentos de som e imagem quando solicitados, em todos os eventos
realizados pelo Poder Legislativo, inclusive ficando responsável pelos equipamentos
nos finais de semana quando houver necessidade para atender eventos.
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