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CONTRATO ADMINISTRÀTivo N° 098/2018 .

CONTRATANTE: MÜNICíplODE CÓRREGO FUNDO/MG, pessoajurtdicade.direiío público, com
sede administrativa' à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, n° 493, Bairro Mizael Bernardes,
CÓRREGO FUNDO/MG, CEP35.568~000, inscritonoCNPJsob o número 01.614.862/0001-77, .
neste ato representado pela Prefeita,ÉRICAMARIA 'LEÃO .COSTA; brasileira, casada; advogada,
residente e domiciliadaà RodoviaMG~050, km.213, nO 1870,BairroS.ão Geraldo, em. Córrego .: .
Fundo-MG, CEP: 35.568~000,portadora do documento deldentidaden°,MG-10:231.771 eCPF sob'
o nO.012.699.776-44. .

CONTRATADA: T & W Produções Artísticas Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nO
21.542.062/0001-03, com sede administrativa na Rua Paulo Edson Blair, nb65, bairro Jardim Apelo
11, na cidade de São JosédosCàmpos/SP;'CEP:12:243~100, nesteatorepresentada pelo sócio, Sr.
Gabriel da Rocha Faria Barbosa, brasileiro; solteiro, natural de São Jqsé dosCampos/SP, nascido:
em 05/06/1982, pessoa física inscrita no CPFsobo nO224.678.978-85 e RGn° 27.716.814-4,
residente e domiciliado na Rua Paulo Edson Blair, n065, bairro Jardim Apoio 11, Apto 173, Bloco A,
na cidade de São José dosCampos/SP, CEP:12.243-1 00. . ..

"

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato
Administrativo, que se regerá pela Lei nO8.666, de 21 de Junho de 1993 e as cláusulas e
condições descritas no presente. '. . .

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO: Contratação de Show Artístico e Musical da dupla Talis eWeliton para
Apresentação durante as festividades de comemoração ao 23° Aniversario de Córrego .
Fund()/MGa realizar-se nodia 23 de outubro de 2018, na PraçaVigál'ióJoão Ivo,com acesso.
livreà populaçãoevisitantes, com,noinínimo, 1 hora e45 mino de show, nos seguintes
termos, em observância' aoJestabelecldo no Procedimento Administrativo nO 510/2018,
Inexigibilidade de Licitação nO009/2018:

INICIO DAS .
.....APRESENTAÓES .... VALORES"·ARTISTA . DATA·

.Aniversario deCórrego '23/10/2018
Fundo/MG

22:00 Horas - R$ 26.000,00

SUBCLÁUSULA PRIMÊIRA: Otempo mínimo de duração da apresentaçãodeverá ser de 1 hora e
45min.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VIGÊNCIA: O contratoterávigêrida por um período de 90 (noventa) dias, com termo inicial em
15/10/2018 e termo" final em 15/01/2019; podendo ser prorrogado. nos termos' da Lei Federal

. 8.666/93. '. - .". . - .- -,

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE '.'
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a) Emitir a-Nota de Empenho .e proceder à assinatura do Contrato, nascoridições estabelecidas
neste Contrato; . '.. . . ' '. . .. " .. '. .....
b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveisá boa execução das obriqações contratuais;
c) Exercer a fiscalização dos serviços e a. gestão coníraíualpor servidores especialmente
designados,na formaprevistana Lei n° 8,666/93; . . .
d) Prestaras informações e qs esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser.solicitaõos
pela Contratada; . . . .. .... . .' .'
e) Efetuar os pagamentos na forma é prazo estabelecidos no Contrato; ,
n Despesas cemequipamentos depalcosonerizaçãoe iluminação.

DAS OBRIGAÇÕES DACONTRA TADA

a) Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas
neste Contrato; .. . ". . ,....... .' .
b) Coordenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, os serviços ora
contratados; bem como, expressamente reconhecer e declarar que assume as obrigações
decorrentes do contrato; '. . . . .
c) Arcar com todos' os encargos fixados pejas Leis Trabalhístàs"ePrevidenciárias, para seus
empregados/técnicos envolvidos na prestação dos serviços; , . .'
d) Seguir toda a legislação vigente, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança e higiene
do trabalho; . '. ,.
e) Manter, durante aexecução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
a contratação; .. ,. . '.' '.' .. '; '...... ... ' " " ..,' .'
n Despesas de íransporte.hospedaçemeaârnentação dos artistas e auxiliares,

CLÁUSULA QUARTA

DOPREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:' .
a) O contratante pagará à .Contratada pela apresentação artística mencionada neste contrato, o
valor total de R$ 2t).OOO,ôO(vinte e seis mil reais), à vista até o quinto dia útil posterior a execução
do objeto, .. ", '. . '" . ' ...

'" .. '"

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA O'paçamentoseráefetoado medianteapresentação de Nota Fiscal e
consequente aceitação da mesma,

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do contrato constante desta cláusula inclui todas as
despesas de, transporte, hospedagem, alimentação e outras decorrentes do deslocamento dos
artistas à cidade de Górrego Fundo/MG; .

CLÁU$UlAQUINTA

DO CRITÉRIO DE REAJUSTE: Não haverá em hipótese alguma,reajusteno valor deste contrato,',

CLAUSULA SEXTA
~ '. .

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente correrão
por conta da seguinte dotação orçamentária: 1339213012,80333903~- Ficha 646 - Fonte: 100-

Recursos ordinários, . -.' ' ..•...... ~.•....•' /. ..•......•.•....•...'

.~ .

. . , .

C!)
"



~~----'-

I '- . -
i
I
,
!

!
!

'-: ."

, ."MUNICípIO DE CÓRREGOFUNOO
, , "çr:.j~J:01;~14.862/0001;.n I Telefax:(37) 3322.9144, '

'RUa:J6aquin; qonçalves da-FQl1seca,'493'~Miz~el Berriardes
"áp:'35.56S.000 ICór;e90Fundó.:c:Mina~~~rai~' , "

. .. --- -. .,. . ". .. - ~-. .':< .

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS CARACTERíSTICAS 00. PR~SENrE: ()presentecontrato reger-se-á por suas cláusulas,
aplicsndo-lhe, subsidiériamente; os preceitos dê.direito público e da teoria geral dos contratos,

CiÁUSULAOITAVA
: . .

DA RESCISÃO: Ainexecuçào total ou parcial de quaisquer das cláusulas do presente, enseja a sua
rescisão, com as consequênctasnéleprevístes, em lei ou regulamento, podendo este instrumento
contratual firmado/ser rescindidode'contornudadecorn o dispostbnosartigos77 a 80 da Lei no
8.666/93, , ,

CLÁUSULA NONA

CLÁUSULA DÉCIMA
, ,

DA GARANTIA: o Município dispensa a, garantia 'do Art. 56 da Lei 8.666/93, uma vez que o '
pagamento será efetuado após a execução eaceitação total do objeto.

''' ClÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA:"": '
. ,

, .

DAS DISPOSiÇÕES LEGAIS: O presente coníratoreqer-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos
do direito público, aplicando-lhe supletivamente, o princípio .da teoria geral dos Contratos e as
disposições do direito privado. '

.'
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alA Contratada tem pleno conhecírnento.de todos os itens eanexosexpressos no-Procedimento
Administrativo nO510/2018, lnexlqlbilldade de Licitação nO009/2018,aelesseobrigando como
se neste estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedadede manter, durante toda a
execução do Contrato" em compatibilidade' com as obrigações por. ela assumidas, todas as
condições. de Mbilitação e qualificação exigidasnalicitação, de acordo com o Art.55, inc. XIII, da . '.
Lei 8.666/93 e suas alterações, ,'.

CLÁUSULAOECIMASÉGUNDA

DO FORO: Fica eleito O foro daComarcadeFonniga/MG paradirimirquaisquerdúvidas advindas.
da execução ou inexecução do presenteexcíuirido-se qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E por estarem justos e contratados. assinam o presente em duas vlasdeigual teor eforma, na
presença de duas testemunhas, para todos osfinse efeitos de direito ..

",.;

Córrego Fundo/MG, 15 de outubro de 2018.

MUNICIPIO DE C' RR FUNDO
Érica Maria Leão Costa

Préfeita
CONTRATANTE.

T & W PRO . ES ARTíSTICAS LTDA
CNPJ: 21.542.062/0001-03

Gabriel da Rocha Faria Barbosa
CPF: 224.678.978-85

CONTRATADA .'

Testemunhas:

1 - .Su:x.k Stw5cn

CPF: Lt1~a.,?)'1.o:~-GS ..~.".'
2 - ~() 60-, G\.,,(L .•. ~J .'

CPF:o'63 15ô2.q~b;''70
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