
.CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°1 02/2018

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG, pessoa jurídica de direito público, com
sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nO 493, Bairro MizaelBernardes,
CÓRREGO FUNoO/MG, CEP 35.568-000,inscritonoCNPJ sob o número 01 :614.862/0001-77,
neste ato representado pelaPrefeita, ÉRICAMARIA LEÃOÇOSTA, brasileira,casada,advogada,
residente. e domiciliadaà Rodovia MG-050; km 213, .nO 1870, Bairro São Geraldo, ..em. Córrego
Fundo-MG, CEP:35.568-000, portadora do documento de Identidade nO~MG-10.23t771e CPF sob
o nO.012.699.776-44.

CONTRATADA: ..Henrlque Junior ToméCunha 12348442655, pessoa jurídica inscrita no CNPJ
sob o nO 19.974215/000f.31sediadaà Rodovia MG. 050, 1620, Bairro São Geraldo, Córrego
Fundo-MG, CEP 35.568-000. ..

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

CLÁUSULAPRIMEIRA

DO OBJETO: Contratação de serviços artísticos pararealizaçãodeshows na festividade do 23°
Aniversário de Córrego Fundo, no dia 23 de outubro de 2018, na PraçaVigário João Ivo- Centro, em
CórregoFundo/MG, com duração de 1hs30mpara cada artista solo/banda, com acesso livre à
população e· visitantes, nos seguintes termos, em observãncia ao estabelecido no Procedimento
Administrativo nO0403/2018,lnexigibilidade de Licitação nO006/2018:

...
INICIO DAS

-~

ARTISTA DATA APRESENTAÇÕES VALOR

Henrique Cunha 23/10/2018 21:00hs R$2.300,OO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O tempo mínimo de duração da apresentação deverá ser de 90
minutos.

.CLÁUSULA SEGUNDA

DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência inicial em 17/10/2018 e. termo final em 17/01/2018,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ., ....
a) Emitir a Notá de Empenho e procederá assinatura do Contrato, nas condições estabelecidas
neste Contrato; . ..... . .. .•
b) Proporcionar todas asfacüidadesndispensáveisàboa execução das obrigaçÕescontratuais;
'c) Exercer a fiscalização dos serviços e a gestão contratual por servidóresespecialmente
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;
d) Prestar as informações e os esclarecimeníos.áíinentes ao objeto que venham a ser solicitados
pela Contratada; .
e) Efetuar os paqarnentos na forma é prazo:~o~ no C . / .-lt.~.,

:!



MlJNldplO DE CÓRREGO f'UNDO .
,.CNPJL?1.614.8~2/000t~771 Telefa~.; (37) 3322-9144 .'

ROa, Joaquim GonçalíresdaFOrisec.a;4~3" .•.,NI.iiael~êmardes
.' .... CEP: 35.568~ÓOOléórrego Fun~o ~~i,n~sGerais'

,'" '" -. - - .

. '.' '.

D Arcar as despesasde equipamentos de'palce.sonorízação e iluminação;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
. .

. . .

a) Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas
neste Contrato; . ". .
b) Coordenar, supervisionare executar, sob sua exclusiva responsabilidade,os serviços ora
contratados, bem como, expressamentereconhecere declarar que assume as obrigações
decorrentes do contrato; :' . . .: Ó: . ..•. .' ..

c) Arcar com' todos os encargos fi)(éldospelàs Leis Trabalhistas ePrevidenciárfas, . para seus
empregados/técnicos envolvidos na prestação dos serviços; ' , . ." '
d) Seguir toda a legislação vigente, em especial aCLT, no que diz respeito à segurança e higiene
do trabalho; '.. . . '.
e) Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
a contratação; ....

T', f) Despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos artistas e auxiliares .

.CLÁUSULA QUARTA

DO PREÇO EFQRMADEPAGAMENTO:
a) O contratante pagará à Contratada pela apresentação artística mencionada neste contrato, o
valor total deR$·2.300,OO (dois mil e trezentos reais), à vista até o quinto dia útil posterior à

execução do objeto. . .

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal e
consequente aceitação da mesma.

. . . : .' .
. . .

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

DO CRITÉRIO DE REAJUSTE: Não haverá em hipótese alquma, reajuste no valor deste contrato.

DA DOTAÇÃOORÇAMENT ÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária: 13 392 1301 2.803 339039- Ficha 646 -, Fonte: 100-
Recursos ordinários.

. ... ::

CLÁUSULA SÉTIMA

, DAS CARACTERíSTICAS DO PRESENTE: O presente contrato reger-se-á por suas cláusulas,
aplicando-lhe, subsidiariamente, os preceitos de direito.público e datéoriageral dos contratos .

.: CLÁU~.' ••'•.·..'·"'."••'_k"(1' .' " .
~ I. . .
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'. : .,~U~JC.íp,JO~~CÓRRÉGO FU~Db .
. .' '. };:CNPJ:;c01.~14.~62/0001.771T(!I~fa?,:(37)3322~9144'>

'Rua:JoaquLm;~on~al~,~~,daFons~ttã,~~3IT':~\~~eL~~r~~r~:jSr\:.
. CEP:,3S~568·000ICói'rego Fundo~ Minas Gérais .-...,. : .

DA RESCISÃO: Ainexecuçãototal ou parcial de quaisquer das cláusulas dopresente.enseja a sua
rescisão, com asconsequências nele previstas,em lei ou regulamento, podendo este instrumento
contratual firmado, ser rescindido de cóníorrnidade como disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no
8.666/93. . . . ..., .

. -.:""

CLÁUSULANONA ..

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Nodescumprimento total. ou parcial do contrato celebrado
com aAdministração Pública Municipal, caberá as seguintes sanções: ..'
a) advertência:' comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de
cláusulas contraíuais.eoutras obrigações assurnidase.contormeocaso, em que se.contereprazo
para a adoção das meoidaéecrretivasceblveis; '., .•.. -. .... .'
b) . multa: havendo descumprimentofotal ou parcial poderá haveraplicação.de multa, observados' .
os seguintes limites máximos: . '. .
1. .O descumprimento das condições previstas na .cláusula primeira deste contrato, implicará à

r>. parte infratora o paqamenío àoutra parte, de multa compensatória de 50% (cinqüenta por cento) e
caso seja necessário recorrer ao poder judiciário além da multa incidirão juros de mora de 1% (um
por cento)a. mehonorárlosadvocatlclos à razão de 20% (vinte por cento), todos calculados sobre
o valor total do contrato; .:' . :'. .: t.. .'

2. O descumprimento das demais obrigaçõesestabelecidas no Contrato sujeitará o Contratadoà
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cemojporocotrência defato,sobre o valortotardoconírato,
recolhida no prazo máximode 15 (quinze)dias corridos. . . .
c) suspensão temporária de participação em licitação eimpedimerito de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; ,.. .
d) declaraçãodeinidoneidade.para licitarou.coníratarcom a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ouaté que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade; que será concedidasempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depoisdedecórrido o prazo da sanção
aplicada com base. no inciso anterior. . '.' .'

'CLÁUSULA DÉCIMA

DA GARANTIA: O. Município dispensa agwantiadci Art.56 da Lêi 8.666/93, uma vez que o
pagamento será efetuado após a execuçãoeaceitàção.totaldo objeto.

". "; " " -' . " . . ..

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA .•.....

DAS DISPOSiÇÕES LEGAIS: O presente contrato reqer-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos
do direito público, aplicando-lhe supletivamente, o princípio da teoria geral dos Contratos eas
disposiçõés.do direito privado ., ' . ..... . .•. . . '. ,'. ': .
a) A Contratada templéno.conhecirnenío.detodos ositens e anexos-expressos no.Procedimento '.' .
Administrativo nO 0513/2Q18,lnexigibilidªde de Licitação nO 010/2018j8eles se obrigando como
se neste estivessem transcritos, inclcsive.quantoàobriqatoríedàde de manter,durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por, ela assumidas, todas as

, condições. de habilitação e qualificação exigidas na licltaçêo, de acordo com o Art.55, inc. XIII, da
lei 8.666/93 e suas alterações.' . .. .



.Ó:» MÜNI~ípIÓ[)~CÓRRE~9 FUNDO, .
CNPJ,:0t614.862/0001-nITelefax: (37)3322-9144 .

Rua:JoaquimGonçalvesdà F()nSe~aj'493~Mi~~eI8~rn~rcfes

CEP:35.568-000 l'éôrrégo'Fundõ-:MjríasGer~h{

DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Formiga/MG para dirimir quaisquer dúvidas advindas
da execução ou inexeeução do presente.iexcluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

. .

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,.na
presença de duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito." '.

~i=R~~12348442655
HENRIQUEJUNIORTOMÉ CUNHA

CPF: 123.484.426~55
CONTRATADA

Tesgnhas: . .

l-~G01~ .rk-·kJ.{Jv
CPF: o~!J·152· ~'ib~~lQ>
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