
 

Licitagdo e Contratos

j PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA

: i ESTADO DO ESPIRITO SANTO

 

TERMO DE CONTRATO
Contrato n° 019/2020
Processo n° 208/2020
INEXIGIBILIDADE

CONTRATO Prestacao de Servicos Artisticos para a

Apresentagao da Banda, na Programagao em diversas

Atividades Culturais e Folcloricas em Conceigao da

Barra-ES QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE

CONCEICAO DA BARRA E A EMPRESA CLAUDIO

JESUS DO NASCIMENTO-Claudinho Nascimento

Produgées, NA FORMA ABAIXO.

O Municipio de Conceicgaéo da Barra, pessoajuridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF n°. 27.174.077/0001-34, com Sede na Praga Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro,
Conceicgao da Barra/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr°. FRANCISCO

BERNHARD VERVLOET,brasileiro, casado, portadora da Carteira de Identidade (RG) n°
415.465/SSP-SP e Inscrita no CPF/MF n°. 576.618.637-15, residente e domiciliado 4 Rua: Sao
Benedito, n° 13, Bairro: Centro-Conceigaéo da Barra/ES, adiante denominado simplesmente
Contratante, e a empresa CLAUDIO JESUS DO NASCIMENTO-Claudinho Nascimento
Produgées, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° 32.349.259/0001-39,
localizada a Rua: 10, n° 19, Bairro: Marcilio Dias, Conceigaéo da Barra-ES, CEP: 29.960-000,

representado legalmente pelo Senhor Claudio Jesus do Nascimento, brasileiro, solteiro, inscrito

no CPF (MF) sob n° 105.414.217-35 e na Identidade RG n° 2.178.339-ES, doravante

denominada como Contratada, tem entre si justo e acordado o presente instrumento de

contrato, devidamente autorizado, que se regera pelas normasdaLei n° 8.666, de 21 de junho

de 1993, e suas alteracdes com base noartigo 25, incisoIII, oriundo do Processo Administrativo
n° 208/2020, na modalidade de inexigibilidade e pela condi¢ao que estipulam a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1- O objeto do presente contrato se refere a contratagao de banda para abrilhantar a

programacao de evento denominado “Eventos em diversas Atividades Culturais e Folcloricas

em Conceicgado da Barra-ES”, que acontecera no Més de Janeiro/2020, na Comunidade de

Barreiras com realizacdes da Festa de Sao Benedito das Piabas, com a apresentacao da

Atracao Musical “CLAUDINHO NASCIMENTO”, no Municipio de Concei¢ao da Barra-ES.

  

 

  

CLAUSULA SEGUNDA .
DA DOTAGAO ORGAMENTARIA: J

2.1 - As despesas decorrentes da presente inexigibilidade aii 1¢aO correrao a conta da

seguinte dotagao org¢amentaria: fx

20.02.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo lf
20.02.10 Gestao Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ~
Classificagao Funcional: 04.695.0017.2.0118

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22

Recurso: 1.001.0000 a —
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CLAUSULA TERCEIRA
DAS | OBRIGAGOES DA CONTRATADA COM A REALIZACAO DOS SHOWS NOS
HORARIOS E LOCAIS E DEMAIS RESPONSABILIDADES:
3.1 - A Contratada se obriga por este instrumento e na melhor forma de direito, a prestagao de
servico proveniente de realizagdo de show musical, para apresentagao da Atragao Musical

“CLAUDINHO NASCIMENTO”.

§ 1° - A Contratada obriga-se a manter, durante a vigéncia do presente termo de Contrato, em

compatibilidade com as obrigagdes por elas assumidas, todas as condigées de habilitagao
exigidas, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragao que possa

comprometer a manuten¢aode presente.

§ 2° - Sao ainda, obrigagdes da Contratada:

- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as obrigacdes assumidas;
- Reparar, corrigir, remover, ou substituir imediatamente, as suas expensas, nototal ou em parte,

objeto do contrato em que verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes;
- Comunicar a fiscalizagao ou supervisao da Prefeitura Municipal de Conceicgao da Barra, a
ocorréncia de qualquer fato ou condigéo que possa atrasar ou impedir a execugao do objeto
deste contrato, no todo ou em parte, indicando as medidaspara corrigir a situagao;

- Responderpor danos causadosdiretamente a Prefeitura de Concei¢ao da Barra ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato.

3.3 No ato da apresentagao da documentacgado para pagamento devera apresentara fiscalizagao
e entregar relatorio com registro fotografico(s) da apresentagao com no minimo 08 (oito) fotos
coloridas e legiveis identificando o local, com varios angulos diferentes do evento.
E de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas referentes impostos,

transporte, alimentagao, agua e camarins.

A empresa contratada devera entrar em contato com a produgao do evento para buscar

informagdes sobre horario de passagens de som e apresentacao.

CLAUSULA QUARTA
OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
4.1. Efetuar o pagamento devido, de acordo estabelecido neste contrato;
4.2. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, na forma disposta na clausula déecima

deste contrato;
4.3. Aplicar a CONTRATADAaspenalidades legais e contratuais;
4.4. Prestar informacédes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADAno prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis da solicitagao.

CLAUSULA QUINTA
DOS PREGOSE DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
5.1 - A Contratante pagara a Contratada o valor global de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).
5.2 -O pagamento sera mediante a apresentagao da nota fiscal e devera ser atestado pela

Secretaria requerente em conformidade com as exigéncias do Contrato.

5.3 - A Prefeitura Municipal de Conceigao da Barra nao efetua paga

consideradosositens das propostas que assim se a
  

 

o antecipado, nao sendo
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CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA
6.1 - O prazo de execucao do objeto deste instrumento sera no Més Janeiro/2020 na
Comunidade das Barreiras, no Municipio de Conceic¢ao da Barra-ES.
6.2 — Tempo de duracao da apresentacao até 02h00m.
6.3 - Este contrato tera a vigéncia de 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura deste
Termo Contratual.

CLAUSULA SETIMA |
REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
7.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei

8.666/93, complementadas suas clausulas pelas normas contratuais constantes do processo n°

208/2020.

CLAUSULA OITAVA
DA MULTA E DEMAIS SANCGOES
8.1 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, ou ainda pela recusa injustificada do
adjudicatorio em assinar o instrumento contratual ou equivalente, dentro do prazo estabelecido,

poderaé a Contratante aplicar as sancdes previstas no art. 87 da lei 8.666/93,

independentemente de procedimentojudicial.
8.2 - Em caso de aplicagao de multa esta sera graduada em até 20% (vinte por cento) do valor

do contrato ou da parcela nao realizada, de acordo com a gravidade da infragao.
8.3 - A multa prevista sera descontada, de logo, quando do pagamento da fatura apresentada
pela Contratada, ou se, por este modo restar impossivel sua cobranga, esta sera cobrada

judicialmente, sem prejuizo de outras sancéescabiveis.

CLAUSULA NONA
DA RESCISAO
9.1 - A inexecugao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as

consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nosartigos 78, 79 e

80 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA
DISPOSIGOES GERAIS
10.1 - Fica expressamente proibida a transmissao e/ou gravagao dos espetaculos, no todo ou

em parte, por qualquer meio, sem previa autoriza¢gao da contratada.

10.2 - O presente contrato nao podera ser cedido;

10.3 - A parte que der causa a quaisquer danossera responsabilizada civel e criminalmente no

que Ihe couber;

10.4 -  Fica sob  a_ responsabilidade do Servidor Sr°  Rosilene de

Oliveira-Matricula: 10803-1, para fiscalizar toda a execugao do contrato, como tambématestar a

sua execucao.

10.5 - Toda quantia paga indevidamentesera restituida pela contratada, sendo somente motivo

de forca maior admitida para nao apresentacao do show aqui acordado, devendoserjustificado

pela Contratada e aceito pela Contratante.   
 

10.6 - Os casos omissos gerao resolvidos pelalegisla i a materia.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DO FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Conceicao da Barra para dirimir quaisquer duvidas que

eventualmente possam advir do presente contrato.

11.2 - E, por estarem assim justas e contratadas lavraram o presente instrumento, em trés vias

de igual teor e forma.

Conceigao da Barra - ES, 28 de Janeiro de 2020.

 

FRANCISCO ERNHARD VERVLOET

Prefeito Municipal i /
Contratante

\ / | /
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Sr? R Si erié-de“Oliveira —
Matricula: 10803

Fiscal do Contrato

CLAUDIO JESUS DO NASCIMENTO-Claudinho Nascimento Produgées

CNPJ/MF7aca
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