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CONTRATO 40/2022 

PREGÃO Nº 06/2022 

(Vinculado ao Processo Administrativo nº 65/2022) 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE PALMEIRA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 
direito público interno inscrita no CNPJ sob nº 01.606.852/0001-90, com sede na Rua Roberto Hemckemaier, n°. 200, 
centro, em Palmeira/SC, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Fernanda de Souza Córdova, aqui 
denominado, simplesmente, PREFEITURA, e, de outro lado, EDUARDO LUZARDO RECH LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob nº 28.434.349/0001-50, neste ato representado pelo Sr. (a). EDUARDO LUZARDO 
RECH com sede na Rua Maranhão, 295, São Cristóvão, Lages – SC, neste ato denominado, simplesmente, 
CONTRATADA, resolvem celebrar este contrato, em decorrência do Processo Administrativo nº 65/2022, vinculado ao 
Edital do Pregão Presencial nº 06/2022, tendo entre si, como justo e contratado, o que se segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Este contrato tem por objeto a aquisição, pela PREFEITURA, dos itens abaixo descritos a serem fornecidos e 

entregues pela CONTRATADA à PREFEITURA, de acordo com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº 
06/2022, proposta da CONTRATADA devidamente homologada e cláusulas deste contrato, conforme segue: 

 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Qtd 
licitada 

Valor unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 24357 - Contratação de empresa especializada 
em organização de eventos para prestação de 
serviços para organização, divulgação realização 
e exploração da FESTA em comemoração 27º 
Aniversário do Município de Palmeira 3º Festival 
de Carnes de Qualidade da Serra Catarinense 9º 
Seminário de Pecuária e do Rodeio Crioulo, a 
realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2022, 
no Parque de Eventos e Exposições Municipal 
José Maria Batista. conforme descrições 
expressas no termo de referência anexo I do 
edital. 

Uni 1 R$ 227.000,00  R$ 227.000,00   

Total Geral R$ 227.000,00   

 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL - 
 
2.1 .O presente contrato tem seu fundamento legal no processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.° 06/2022, 
nos termos das Leis Federais n.ºs 8.666/93, n.º 10.520/02 e n.° 8.078/90 consolidadas, e demais regras do direito público e 
privado aplicáveis à matéria que o subsidiarem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL E DATA –  
 
3.1 Lavrado e assinado aos três dias do mês de junho do ano dois mil e vinte dois, na cidade de Palmeira /SC, Estado De 
Santa Catarina. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES E GARANTIA: 
 
4.1. A Empresa Contratada deverá executar os itens que integram o detalhamento do objeto constante no ANEXO I – 
Termo de Referência, nas dependências do Parque Municipal situado no centro do município de Palmeira /SC, conforme 
orientação, acompanhamento e fiscalização da Comissão Organizadora da FESTA em comemoração 27º Aniversário do 
Município de Palmeira 3º Festival de Carnes de Qualidade da Serra Catarinense 9º Seminário de Pecuária e do Rodeio Crioulo, 
a realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2022, no Parque de Eventos e Exposições Municipal José Maria Batista, para 
efeito de recebimento e testes gerais de funcionalidade e mediante visto na documentação emitido pelo responsável técnico 
para todos os serviços de montagens e/ou instalações. 
 
4.2. Toda a estrutura do evento deverá estar montada até o dia 27 de abril de 2022 (se outro prazo não for fixado no termo 
de referencia), para aferição e vistoria do Corpo de Bombeiros e Comissão Organizadora. 
 
4.3. Para procedimentos de entrega/execução do objeto, a empresa deverá comunicar a CCO da festa através do 
presidente da CCO. 
 
4.4. Na hipótese de rejeição de qualquer montagem, instalação, equipamento e/ou serviço, o mesmo deverá ser recolhido 
pela empresa fornecedora no prazo máximo de 4 (quatro) horas da comunicação. Após esse prazo a Administração Municipal 
poderá proceder á aplicação das penalidades previstas ou a rescisão unilateral do respectivo Contrato de Fornecimento. 
 
4.5. As avaliações ou o recebimento em caráter definitivo não afasta da Contratada/Empresa a plena responsabilidade 
sobre as instalações, montagens, equipamentos ou serviços prestados/entregues que, se apresentar qualquer irregularidade, 
sujeita-se, de forma única e plena a empresa, ainda às penalidades previstas neste instrumento e nos ditames legais 
pertinentes bem como ao ônus do fato. 
 
4.6. A CONTRATADA será plenamente responsável pela plena garantia da integridade física, sob suas instalações gerais 
e equipamentos, de todos os espectadores presentes durante ou decorrente da realização da festa e seus eventos 
secundários. 
 
4.7. A garantia consiste também na obrigação por parte da empresa licitante/contratada, em cumprir todas as 
determinações previstas no Termo de Referência, neste ANEXO e na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, atualizada. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO – 
 
5.1. O valor global para plena execução do objeto constantes na cláusula primeira deste Contrato, é de 
R$ 227.000,00(duzentos de vinte sete mil reais). 
 
5.2. O valor global contratado constitui valor fixo, sem reajuste, sob nenhuma hipótese. 
 
5.3. O pagamento será efetuado em 0 2 ( d u a s) parcelas, sendo a primeira parcela no montante de 50%, com 
pagamento após a montagem total da estrutura licitada no e, 50%, com pagamento um dia após o encerramento do evento, 
tudo mediante a execução e plena aceitação e certificação 
  
da nota fiscal pelo presidente da CCO, dentro das características mínimas exigidas conforme consta no TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
 
5.4. A prestação dos referidos serviços será processada nos termos do Art. 62 e 63 da Lei Federal n.º4.320 de 17/03/1964 
e mediante a apresentação das certidões negativas de débito previdenciárias perante o INSS e FGTS. 
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5.5. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA na forma de 
transferência eletrônica (on-line) ou através de cheque nominal. 
 
5.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de 
penalidades impostas à CONTRATADA ou qualquer inadimplência contratual. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE/MUNICÍPIO: 
 
6.1. Disponibilizar a infraestrutura do Parque Municipal para as instalações dos equipamentos, estrutura e serviços e ao 
bom desempenho na execução do objeto; 
6.2. Permitir acesso de representantes credenciados da licitante/empresa às suas dependências, com o propósito de 
instalação, montagens, manutenção ou qualquer atividade relativa ao objeto desta licitação; 
6.3. Promover o acompanhamento, ampla fiscalização e auditando através da Comissão Organizadora e/ou da 
Administração Municipal, sempre que julgar necessário, todos os documentos, referentes aos serviços executados, por sua 
conta e em poder da licitante/empresa; 
6.4. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela licitante/empresa, relativos ao 
objeto, inclusive a cerca do desenvolvimento de serviços, sempre que necessário; 
6.5. Disponibilizar infra-estrutura completa para atendimento médico, com ambulância de plantão e equipe de primeiros 
socorros durante todo evento; 
6.6. Efetuar os empenhos, liquidações, certificações e pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação; 
6.7. Articular junto a Polícia Militar, a segurança policial necessária à tranquilidade e segurança do evento. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. A empresa contratada, além da efetiva e plena observância a toda descrição constantes no objeto detalhado e todos 
os seus subitens deste Termo de Referência, caberá a licitante empresa/vencedora: 
a) Executar perfeitamente os fornecimentos, instalações, montagens e/ou serviços, em conformidade com as 
especificações técnicas, funcionais, de segurança, de qualidade e de garantia estabelecidas, observando rigorosamente os 
prazos fixados; 
b) Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do 
objeto; 
c) Manutenção e atualizações das informações e orientações técnicas e legais com seus processos e procedimentos 
descritos na geração e controle da execução; 
  
d) Resolver ou corrigir, às suas expensas e nos prazos estipulados, as imperfeições, omissões ou quaisquer questões 
pertinentes à execução do objeto para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou 
solicitações do CONTRATANTE; 
e) Proceder, às suas plenas expensas, todas as melhorias das instalações necessárias, agregando as normativas legais 
pertinentes quanto a localização, segurança, responsabilidade e acessibilidade, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE; 
f) Solicitações para desenvolvimento ou personalizações específicas deverão ser formalizadas ao CONTRATANTE, que 
analisará o requerimento e sendo passível de desenvolvimento, será apresentada a proposta e análise de possíveis custos 
relativos; 
g) Permitir, para fins de fiscalização, acesso irrestrito da Comissão Organizadora e da Administração Municipal, quando 
for o caso, exclusivamente indicados pelo CONTRATANTE, às instalações onde serão realizados as montagens, 
equipamentos diversos ou serviços; 
h) Disponibilizar apoio técnico especializado ao CONTRATANTE, relativos exclusivamente ao objeto da presente 
licitação/contratação; 
i) Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, nem utilizar o nome do MUNICIPIO 
DE PALMEIRA /SC para fins comerciais ou campanha publicitária, salvo com a autorização prévia e formal do 
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CONTRATANTE; 
j) Responsabilizar-se as suas plenas expensas, por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com todos os 
profissionais pessoal de sua contratação necessários à perfeita e integral execução do objeto contratual, inclusive os encargos 
relativos à legislação trabalhista, fiscal, salários, seguros pessoais ou em grupo e as despesas gerais com locomoção, 
hospedagem e alimentação; 
k) Manter corpo técnico especializado e operacional para suporte imediato ao objeto Contratado, conforme cada caso; 
l) Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente, 
respondendo plena e exclusivamente por eventuais acidentes que por ventura venham ocorrer com membros de sua equipe, á 
terceiros ou ao público em geral presente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de qualquer 
descumprimento, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pelo CONTRATANTE; 
n) A Contratada/empresa deverá responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 
culpa no cumprimento do Contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ou terceiros provocados por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou irregularidades 
cometidas na execução de todas as fases da LICITAÇÃO e da CONTRATAÇÃO; 
o) Responder solidariamente aos seus fornecedores e/ou serviços terceirizados para compor o objeto deste CERTAME 
LICITATÓRIO, pelos vícios gerais de qualidade e/ou quantidade, funcionalidade, garantia e segurança que os tornem 
impróprios ou inadequados a perfeita utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 
respeitadas as eventuais variações; 
p) Disponibilizar as suas plenas expensas Equipamentos de Proteção Individual – EPI adequados e necessários à 
consecução dos serviços constantes do objeto deste EDITAL, sem quaisquer ônus para o ÓRGÃO 
GERENCIADOR/MUNICÍPIO, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e equipamentos 
empregados. A fiscalização do CONTRANTANTE poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não tiverem 
protegidos e o ônus da paralisação correrá por conta da DETENTORA/EMPRESA; 
q) Emitir e registrar no CREA, ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA sob as instalações, montagens 
equipamentos, etc, que forem necessários, conforme cada caso. 
  
r) Adotar todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção da execução de forma geral do objeto desta 
licitação; 
s) Em caso de subcontratação com o devido conhecimento e autorização por parte da Comissão Organizadora e do 
Chefe do Executivo Municipal, a CONTRATADA/EMPRESA, deverá apresentar informações sobre a empresa a ser 
subcontratada, bem como as aquisições a serem realizadas por ela, de modo que todas as informações sirvam de subsídios 
para análise da Comissão Organizadora da festa: 
a) A subcontratação não exime a CONTRATADA/EMPRESA de nenhuma das obrigações e responsabilidades 
decorrentes da contratação. 
b) A CONTRATADA/EMPRESA, responderá plenamente e exclusivamente, em qualquer tempo, título ou causa por 
todos os atos do(s) subcontratado(s). 
t) Cumprir as normas contidas na Lei Federal n.° 10.519/02; 
u) Aceitar nas mesmas condições estabelecidas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a esta 
contratação nos termos do §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93 atualizada; 
v) A CONTRATADA/EMPRESA se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, devendo 
comunicar ao Município de Palmeira /SC, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
presente contrato. 
x) A responsabilidade da EMPRESA / LICITANTE e de cada VENDEDOR estende-se aos casos de danos causados por 
defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do Art. 14 da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
y) A Empresa Contratada será civil e criminalmente responsável por qualquer dano ou acidente que venha causar na 
execução dos serviços, objeto deste Edital, responsabilizando-se, exclusivamente, pela segurança dos peões e de todos os 
demais participantes do evento denominado inclusive do público, bem como pelo pagamento de eventuais indenizações 
devidas. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. A execução do objeto ora contratado será procedida de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação através 
da Comissão Organizadora do Evento, nomeada através do decreto 1891/2022 (fiscais de contrato/certificação do objeto), 
designado pelo gestor da unidade, podendo ser auxiliado por outros servidores igualmente designados, cabendo a eles, no 
acompanhamento e na fiscalização do objeto, registrar as ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à 
EMPRESA as providências e exigências necessárias à sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo 
motivo de força maior, sem nenhum ônus para o Município de Palmeira /SC. 
 
8.2. Os servidores designados pela Administração Municipal para fiscalização não terão poder de mando, de gerência ou 
de controle sobre os empregados designados pela empresa para a execução do objeto, mas farão o acompanhamento do 
contrato e do Termo De Referência, zelando pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do 
instrumento. 
 
8.3. Os empregados designados para a execução do objeto ficarão subordinados à CONTRATADA devendo cumprir suas 
ordens, dar-lhes satisfação do objeto entregue, serem por ela fiscalizados, controlados e substituídos imediatamente quando for 
necessário. 
  
8.4. A Administração Municipal, através da fiscalização, deverá comunicar à empresa, situações ou fatos que prejudiquem 
ou venham a prejudicar a execução do objeto, determinando as providências que entender serem necessárias à sua solução, 
devendo a empresa, salvo motivo de força maior, atender de imediato a exigência, sem qualquer ônus para a Administração 
Municipal. 
 
8.5. A fiscalização que será exercida no interesse da Administração Municipal, não exclui nem reduz a responsabilidade da 
EMPRESA/CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades; e no caso da ocorrência destas 
irregularidades, não implicará co-responsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou prepostos. 
 
8.6. As providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser comunicadas em tempo hábil à 
Administração MUNICIPAL, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do objeto. 
 
8.7. A EMPRESA/CONTRATADA deverá manter ou disponibilizar preposto, aceito pela Administração, com conhecimento 
técnico do objeto, para representá-la, bem como manter contato com a fiscalização do MUNICÍPIO, solicitando as providências 
que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações dos fiscais de contrato e, por 
consequência, tomando todas as medidas cabíveis para solução das falhas detectadas, conforme Art. 68 da Lei 8.666/93. 
 
8.8. Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, no recebimento, verificando a perfeita execução do objeto 
conforme especificado na proposta de preços, Contrato, AF, Nota de Empenho / Edital e seus Anexos, sendo reprovado todos 
os serviços prestados/materiais fornecidos em desacordo com tais especificações. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – 
 
9.1. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento geral do Município de 
Palmeira /SC, ano/exercício 2.022, sendo: 
a) Orçamentários:  
 
102 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 3 . 2.70 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
103 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 3 . 2.70 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
 
b) Os Recursos financeiros para aporte desta contratação serão próprios do Município de Palmeira /SC 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS – 
 
10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) Todas as alterações que se façam necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao 
presente Contrato. 
b) Vinculam-se a este Contrato os termos do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial n.° 06/2022. 
c) É vedado caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira ou comercial, sem prévia e 
expressa autorização do CONTRATANTE. 
d) Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.078/90 e demais 
regulamentos e normas aplicáveis. 
  
e) A CONTRATADA é plena e exclusiva responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, 
dissídios e convenções coletivas, previdenciários, questões trabalhistas, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, 
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do 
pagamento dos créditos da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES – 
 
11.1. Nos termos do Art. 87 da Lei de Licitações e Contratos n.° 8.666/93 consolidada, a de se observar: 
11.1.2. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO (Art. 62 Lei 8.666/93) a Administração Municipal de Palmeira /SC 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA/EMPRESA as seguintes sanções: 
a) Multa: a.1) Fica estabelecido que a parte infratora à quaisquer cláusulas do presente contrato, pagará à parte 
prejudicada multa equivalente até 30 % (trinta por cento) do valor global do contrato; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior; 
 
11.2. As penalidades poderão ser aplicadas de forma cumulativa. 
 
11.3. A empresa CONTRATADA ainda estará sujeita ainda as penalidades previstas no Art.7º da Lei Federal n.º 10.520/02: 
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro Municipal, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PRERROGATIVAS – 
 
12.1. A CONTRATADA/EMPRESA reconhece os direitos do CONTRATANTE/MUNICÍPIO relativos ao presente Contrato e 
também os abaixo elencados: 
a) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público; 
b) extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93 atualizada; 
c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 
  
13.1. Havendo necessidade de alteração contratual, aplique-se subsidiariamente, no que couber, o disposto no art. 65 da Lei 
8.666/93, desta forma o presente Contrato poderá ser alterado mediante justificativa fundamentada nos seguintes casos: 
a) Unilateralmente pela administração da Prefeitura Municipal de Palmeira /SC; 
b) Por acordo entre as partes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO – 
 
14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela Administração Municipal, mediante prévia notificação judicial ou 
extrajudicial: 
a) Na hipótese de infringências de qualquer das obrigações no mesmo ajustadas; 
b) Ocorrendo liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
c) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transações, tais como: transferência de cauções ou outra, 
sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE/Município. 
 
14.2. A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos por este sofridos em decorrência da rescisão 
do contrato quando a rescisão resultar de inadimplemento contratual de sua parte. 
14.3. É facultado as partes rescindirem amigavelmente o contrato, mediante termo próprio, onde será dada mútua razão 
geral e quitação de suas obrigações no mesmo assumidas. 
14.5. No caso de rescisão contratual, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades expressas na cláusula décima primeira 
deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO - 
 
15.1. O CONTRATANTE publicará na imprensa Oficial o extrato do contrato celebrado no prazo previsto nos termos do § Único 
- Art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93 consolidada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E FORO – 
 
16.1. As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam por si e sucessores, fiel e exato cumprimento do 
que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como Foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda 
e qualquer questão decorrente de sua interpretação ou execução a Comarca de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina. 
 
E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, valor e 
impressão para um só efeito legal, devidamente conferido e aprovado pela assessoria jurídica do municípiode Palmeira/SC. 
 

 
Palmeira, 03 de Junho de 2022. 

 
Fernanda de Souza Córdova                            Eduardo Luzardo Rech LTDA 
Prefeita Municipal                                   Contratada 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________                                 _____________________________ 
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