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CONTRATO Nº 78/2022/PMJ 
 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, e a empresa 
STREET EXTREME EXPERIENCIAS 
ARTISTICAS LTDA, para o fim que se 
especifica.  
 
 

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida 
XV de Novembro, nº 378, centro, Joaçaba, SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.939.380/0001-99, por intermédio 
da  SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, a seguir denominada 
simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato pelo secretário PAULO GUILHERME KRAUSE, e a 
empresa STREET EXTREME EXPERIENCIAS ARTISTICAS LTDA, estabelecida na Avenida Nossa Senhora 
Aparecida, nº 742, bairro Seminário, no Município de Curitiba, PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.426.124/0001-08, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo sócio administrador Bruno 
Diego de Oliveira Prados, celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições 
que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o capítulo III da Lei nº 
8.666/93 e alterações e com o Processo de Licitação nº 126/2022/PMJ – Inexigibilidade nº 14/2022/PMJ, 
homologado em 06/12/2022. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Contratação da empresa STREET EXTREME EXPERIENCIAS ARTISTICAS LTDA, detentora exclusiva da 

representação do artista ELÁDIO PRADOS NETO, para ministrar um workshop e compor o júri técnico do 
29º Festival de Danças do Município de Joaçaba, SC, nos dias 08, 09, 10 e 11 de dezembro de 2022. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO 
 
2.1. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, a contar da data de sua assinatura. 

 
2.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor DIEGO DALAGNOLI, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 
 
3.1. O valor total da contratação é de R$ 5.399,00 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais). 

 
3.2. No valor contratado estão incluídas as despesas de cachê, diária de alimentação, hospedagem, transporte, 

impostos e encargos que venham a incidir sobre a totalidade dos serviços contratados. 
 

3.3. O pagamento será realizado da seguinte forma: 
▪ 30% (trinta por cento) do valor antes da realização do evento, tendo em vista que os jurados precisam 

adquirir passagens aéreas, pagamento de hotel, bem como alimentação e demais deslocamentos.  
▪ 70% (setenta por cento) até o primeiro dia útil após a realização do evento.  

 
3.4. O pagamento será feito através de transferência bancária, na seguinte conta:  

Banco Santander  
Agência: 4405  
Conta corrente: 13000729-7  
Em favor de: STREET EXTREME EXPERIENCIAS ARTISTICAS LTDA 
CNPJ: 09.426.124/0001-08 

  
3.5. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais 

(FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o 
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efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1. As despesas provenientes da execução desta contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  
 
23.001- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS  
290- 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.0 – Aplicações diretas 

 
CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE EXECUÇÃO: 
 
5.1. O 29º Festival de Danças de Joaçaba será realizado de 08 a 11 de dezembro de 2022, no Complexo 

Esportivo do Colégio Marista Frei Rogério em Joaçaba -SC. 
5.2.  
5.3. Compete a banca de jurados analisar os trabalhos inscritos. 

 
5.4. A bancada do júri deverá ser composta por 3 integrantes de expressão no meio artístico da dança. 

 
5.5. Os componentes do júri não deverão ter qualquer comprometimento profissional direto com escolas, 

academias ou grupos que se apresentarem no evento.  
 

5.6. Os jurados deverão nos dias dos eventos dar as notas, fazer os comentários e sua justificativa para em 
seguida ser feita a premiação e as justificativas serem entregues aos dirigentes dos grupos na mesma noite 
da apresentação, a partir da divulgação dos resultados da noite, na Secretaria do evento. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
6.1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 
6.1.1. Executar o objeto de acordo com o disposto no objeto e na forma de execução do presente contrato. 
6.1.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e em compatibilidade com as 

obrigações assumidas. 
6.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato. 
6.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de gerenciamento, bem como, pelas despesas de cachê, diária de 
alimentação, hospedagem, transporte e outras que venham a incidir sobre a totalidade dos serviços 
contratados. 

 
6.2. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 
 
6.2.1. Tomar todas as providências necessárias relativas à execução e fiscalização do presente Contrato. 
6.2.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a cláusula terceira do presente instrumento. 
6.2.3. Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
contratação. 

6.2.4. Assegurar o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos 
locais em que devem executar suas tarefas. 

6.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados. 
6.2.6. Emitir Autorização de Fornecimento para a efetiva execução do objeto.  
6.2.7. Providenciar a publicação resumida do contrato até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 
 
7.1. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido à contratante. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
8.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da 
Lei 8.666/93. 

b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) 
dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público. 

c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
8.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura a 

CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 
judicial e/ou extrajudicial. 

 
8.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde 

que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os 
artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de 
reclamações ou indenização, com exceção da rescisão com fulcro no art. 78, XII a XVII, em que será 
observado o disposto no art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações e ainda os preceitos gerais do direito 

público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 

9.2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, 
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
 

9.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do direito.  
 

9.4. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, a proposta da CONTRATADA e o Edital 
com seus anexos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
  
10.1. Fica eleito o foro da comarca de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando 

as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável. 
 
 
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias 
de igual teor, para todos os efeitos de direito. 

 
 
JOAÇABA (SC), 06 de dezembro de 2022. 
 

 
 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC 
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS 

PAULO GUILHERME KRAUSE - Secretário 
 
 
 
 

STREET EXTREME EXPERIENCIAS ARTISTICAS LTDA 
BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA PRADOS - Sócio Administrador 

 
 
 


