ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Av. São Paulo, 1615, Centro – CEP 89870-000 – Pinhalzinho – SC
Fone: (0**49) 3366-6600 – CNPJ: 83.021.857/0001-15

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2015
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PINHALZINHO E A EMPRESA CATAVENTO PRODUÇÃO
CULTURAL LTDA - ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DESTINADOS AO PROJETO: “WIR SIND HIER!
RAZEM!, REGISTRO E TRANSMISSÃO DA CULTURA ALEMÃ E
POLONESA NO OESTE CATARINENSE”.
O MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ-MF sob o nº 83.021.857/0001-15, com sede administrativa na Av. São Paulo, nº 1615, Centro,
Pinhalzinho, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano da Luz, portador da
Cédula de Identidade RG nº 2039675 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 899.316.299-91,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CATAVENTO PRODUÇÃO
CULTURAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 18.066.574/0001-28, com sede na Rua
Curitiba, esquina com Servidão Lunar, 2990, Bairro Santo Antônio, Pinhalzinho/SC, representada
neste ato, pelo sua Administradora, Senhora Carmen Tereza Salvini, portadora da Cédula de
Identidade nº 6.412.498 e inscrita no CPF-MF sob o nº 006.685.319-24, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente
termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 088/2015
modalidade Pregão Presencial nº. 039/2015 – PMP, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e
alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Instrumento de Contrato é a Prestação de Serviços de realização
de inventário, salvaguarda e socialização dos saberes, fazeres, expressões e manifestações
da cultura alemã e polonesa dos mestres, grupos formais e informais que residem nas
comunidades rurais e bairros dos municípios de Pinhalzinho, Saudades e Cunha Porã, de
acordo com o Projeto: “Wir sind hier! Razem!” e especificações constantes do Anexo “A” do Edital.
Especificação

Preço
Unit.

Preço
Total

sv

Contratação de coordenador do projeto O profissional deve apresentar
formação em arte e experiência nas áreas de pesquisa e registro do patrimônio
cultural. - Realizar pesquisa dos acervos de história oral e tridimencional
relacionados a história, memória e traços culturais dos mestres, grupos formais
e informais de origem alemã e polonesa que estão nos museus municipais de
Pinhalzinho, Saudades e Cunha Porã.

8.000,00

8.000,00

sv

Contratação de Pesquisador O profissional deve apresentar formação em um
dos cursos das ciências humanas, mestrado em Patrimônio Cultural e
experiência nas áreas de pesquisa e registro do patrimônio cultural. - Realizar
entrevista com os mestres e grupos formais e informais a fim de registrar,
preservar, valorizar e transmitir saberes, fazeres manifestações e expressões
culturais de caráter imaterial, relacionadas ao artesanato, culinária, canto,
dança, dialeto, costumes, festas, formas de sociabilidade da cultura alemã e
polonesa, no oeste catarinense.

6.000,00

6.000,00

sv

Serviço de Elaboração de Cartilha Contratação de serviços técnicos para
análise dos dados pesquisados e elaboração de Cartilha de apoio didático do
projeto. - Serviço indispensável para preparação da cartilha de apoio didático. A
empresa contratada deve ter no mínimo um mestre com habilitação em uma das
áreas da educação.

4.000,00

4.000,00

sv

Serviços de filmagem, registro fotográfico e edição de documentário Prestação
de serviços de filmagem e fotografia com equipamentos que disponibilizem
sensor de imagem CMOS formato DX com 12,3 megapixels; Gravador de
vídeos com som a 24 qps de até 720p em alta definição (1280 pixels x 720
pixels) no formato motion JPEG, aprimorados com a qualidade e versatilidade
das lentes NIKKOR; Alta resolução e a visão grande angular de 170 graus;
Fotometria com Matriz de Cores 3D II com Sistema de Reconhecimento de
Cena; e edição de imagem na câmera. - Os serviços de filmagem e fotografia
são necessários para o processo de registro das entrevistas que serão

11.000,00 11.000,00

Item Quantidade Unid.

1

2

3

4

1,00

1,00

1,00

1,00
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realizadas durante a realização do projeto sendo imprescindíveis para realizar a
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial dos grupos e detentores dos
saberes que serão inventariados. A empresa contratada deve ter na sua equipe
técnica: um bacharel em Comunicação Social, um mestre na área de patrimônio
cultural e um mestre na área da ciência da saúde.

5

6

7

8

9

5.000,00

Impressão de Cartilhas de apoio didático Cartilhas de apoio didático - formato
30x21cm aberto - frente e verso, dobra - criação de personagem, ilustração,
diagramação e layout, revisão e impressão de cartilha 20 páginas, miolo papel
polén Soft 80 g/m², impressão 4x4 cores; capa papel couchê 4x4 cores; 5.000
unidades. - A cartilha de apoio didático é indispensável para o processo de
UNID
socialização e divulgação do projeto, além de ser um instrumento informativo e
complementar para as ações educativas e oficinas de educação patrimonial que
serão desenvolvidas durante a execução do projeto. A empresa contratada
deve ter na sua equipe técnica: um bacharel em Comunicação Social e um
professor de artes e/ou ilustrador.

2,00

10.000,00

2.000,00

Folders de divulgação do projeto Folders de divulgação do projeto - formato
20x15cm, aberto - frente e verso, dobra - criação de ilustração, layout, revisão,
diagramação e impressão - papel couchê [ou similar] 4x4cores. - Os folders são
UNID imprescindíveis para o processo de socialização e divulgação do projeto, além
de ser um instrumento informativo. A empresa contratada deve ter na sua
equipe técnica: um bacharel em Comunicação Social e um professor de artes
e/ou ilustrador.

0,50

1.000,00

20,00

Painéis Impressão de Painéis - formato 1,00x0,75m, PVC expandido
adesivação laminado fosco, impressão colorido - ilustração, diagramação e
layout, revisão e impressão. - Os painéis são indispensáveis para a confecção
da exposição que será elaborada com imagens e textos explicativos. Eles serão
UNID importante também para o processo de socialização e divulgação do projeto,
além de ser um instrumento informativo e complementar para as ações
educativas e oficinas de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante
a execução da iniciativa. A empresa contratada deve ter na sua equipe técnica:
um bacharel em Comunicação Social e um professor de artes e/ou ilustrador.

250,00

5.000,00

1.000,00

Capa de DVD Edição e impressão de Capas para Dvd em papel cartão,
impressas com informações da produção e créditos aos realizadores,
obedecendo aos padrões gráficos de layout da produção. - Os banners são
necessários para o processo de socialização e divulgação do projeto, além de
UNID
ser um instrumento informativo e complementar para as ações educativas e
oficinas de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a execução
do projeto. A empresa contratada deve ter na sua equipe técnica: um bacharel
em Comunicação Social e um professor de artes e/ou ilustrador.

1,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

1,00

Contratação de mediador para as ações educativas do projeto Contratação de
mediador, detentor do saber e/ou professor de história, para mediar as ações
educativas do projeto que serão realizadas nos três municípios de abrangência
da iniciativa. - Serviços indispensáveis para o processo de mediação das ações
UNID
educativas e oficinas de educação patrimonial que serão desenvolvidas nos três
municípios, durante a execução do projeto. O profissional deve apresentar
formação em um dos cursos das ciências humanas, mestrado em Patrimônio
Cultural e experiência nas áreas de pesquisa e registro do patrimônio cultural.
Valor Total

50.000,00

1.1.2. Integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos
legais, a proposta comercial da CONTRATADA e o Edital da Licitação modalidade Pregão Presencial
nº 039/2015 – PMP e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO
2.1. O prazo de execução do serviço, objeto deste termo, será de 12 meses, contados da
assinatura do contrato.
2.2. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos itens objeto deste termo, de acordo com
a execução das etapas, no Museu Histórico de Pinhalzinho.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.1. O presente Contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura.
2
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL
4.1. Pela prestação dos serviços previstos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), que será pago de forma
parcelada conforme conclusão dos itens/etapas, mediante apresentação do material, acompanhado
da respectiva nota fiscal ao responsável do Departamento de Cultura.
4.2. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão às
dotações da Lei Orçamentária de nº 06.03.2.028.3.3.90.39.05.00.00.00 (377/2015);
06.03.2.028.3.3.90.39.59.00.00.00 (377/2015); 06.03.2.028.3.3.90.39.63.00.00.00 (377/2015).
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A Contratada deverá emitir as notas fiscais dos serviços prestados ao término/conclusão
de cada item/etapa, devendo apresentá-la ao responsável do Departamento de Cultura.
5.2. A Administração Municipal efetuará o pagamento dos serviços prestados pela
CONTRATADA, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, desde que devidamente atestada
pelo responsável pelo Departamento de Cultura.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
6.1. A CONTRATANTE executará a fiscalização do serviço objeto deste Contrato, através do
Departamento de Cultura, a qual realizará acompanhamento do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas
hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as
consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer
indenização.
7.2. A rescisão contratual poderá ser:
7.2.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
7.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES
8.1. Os preços ora contratados não sofrerão reajustes.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, se sujeita a CONTRATADA
às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:
9.1.1. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não
cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
9.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei
8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) bem(ns) de não
entregue(s).
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9.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em
parte.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
11.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente
termo, na forma prevista em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
12.1. Os casos omissos ao presente termo, serão resolvidos em estrita obediência às
diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinhalzinho, SC, para qualquer procedimento
relacionado com o cumprimento do presente Contrato.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas
testemunhas que a tudo assistiram.
Pinhalzinho, SC, 20 de Outubro de 2015.

_____________________________
Fabiano da Luz
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_____________________________
Carmen Tereza Salvini
Catavento Produção Cultural Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:
_______________________
Nome: Dione Wiggers Jung
CPF: 016.338.539-42

_________________________
Nome: Neuro Antonio da Silva
CPF: 430.107.689-15
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