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CONTRATO Nº 245/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO

DE

ANDRELÂNDIA

EMPRESA

CISUM

E

PROMOÇÕES

A
E

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

O MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA, Estado de Minas Gerais, CNPJ nº 18.682.930/0001-38, com
sede na Avenida N. Sra. do Porto da Eterna Salvação nº 208, Bairro Centro, na mesma cidade,
representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Francisco Carlos Rivelli portador do CPF nº
310.794.316-91 e identidade nº M-591064, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa CISUM
PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, situada a Rua Luiz Rocha n° 590, Bairro
Eldorado, na cidade de Juiz de Fora – MG, CNPJ n° 02.541.817/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Sr. José Antônio de Oliveira, CPF n° 136.700.696-15, resolvem celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, com fundamento no processo administrativo n° 148/2017, Pregão
Presencial n° 059/2017 que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e
alterações, e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em promoção de eventos artísticos e exploração de áreas no
Parque de Exposições Jose Ataíde de Oliveira, visando à realização, divulgação e completa
organização da 40º Exposição Agropecuária do Município de Andrelândia no ano de 2017, conforme
condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II, parte integrante e
inseparável deste edital, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
PARAGRAFO PRIMEIRO - O presente procedimento objetiva a prestação de serviços para a
realização da festividade do município:

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente procedimento objetiva a prestação de serviços durante os dias
da festa.
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PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência do Contrato originário desta licitação é de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir pertinentes à
execução do presente contrato;
b) Exercer a fiscalização do contrato;
c) Publicar o extrato do contrato;
d) Instalação de rede energia elétrica e rede de água necessária para a realização do evento (material e
mão de obra);

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita observância do instrumento
convocatório, da Proposta de Preços e da legislação vigente;
b) Prestar o serviço no endereço constante no Termo de Referência – Anexo II do Edital;
c) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
d) Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão
de falhas ou defeitos verificados no trabalho, sempre que a ela imputáveis;
e) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;
f) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;
g) Prestar os serviços relacionados no termo de referência, parte integrante e inseparável deste contrato.
h) Deverá responsabilizar-se: pela segurança de todo o evento, nos termos preconizados pelas
autoridades competentes (Corpo Militar de Bombeiros, Polícia Federal, Município e outros órgãos
fiscalizadores); pelo licenciamento de todo o evento em todos os órgãos competentes (Corpo Militar de
Bombeiros, Polícia Federal, município, Juízo da Infância e da Juventude e outros órgãos fiscalizadores);
pelo registro e licenciamento junto ao CREA/MG ou Conselho competente de todos os serviços.
CLÁUSULA QUINTA: DAS DESPESAS
Todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente contrato serão de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sejam as de natureza tributária, sejam os demais
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encargos sociais, sejam as atinentes aos custos (materiais, equipamentos, veículos, combustível etc.) da
prestação dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DA OFERTA

Dá-se a este contrato o valor total de R$207.000,00 (Duzentos e sete mil reais ).

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A contratada deverá efetivar o pagamento da oferta vencedora, no valor total de R$ 207.000,000 até o
quinto dia útil subsequente a assinatura do contrato. Este valor deverá ser depositado no Banco do Brasil
– AG 1327.7 – Conta Corrente 4197.1 de titularidade da Prefeitura Municipal de Andrelândia MG.

A contratada deverá atender os interesses do contratante no que tange a realização dos shows,
fornecendo toda estrutura, equipamentos, e serviços necessários -, e receberá a título de pagamento os
valores dos ingressos cobrados durante os dias 08 e 09 de setembro de 2017, sendo que nos dias 06, 07 e
10 de setembro a entrada será franca.

A Contratada poderá explorar a ÁREA DE SHOWS com a sublocação de bares, restaurantes, comércio
ambulante e parque de diversões, além de exploração de publicidade.
CLÁUSULA OITAVA: DA EXECUÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
instrumento convocatório, do Termo de referência e da legislação vigente, respondendo o inadimplente
pelas consequências da inexecução total ou parcial.

CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de
circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, mediante termo
aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução
total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/93, sem
que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla
defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia
notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na imprensa oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão do contrato, além das demais sanções
administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente
sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas
e danos que forem apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA, sem prejuízo das perdas e danos e das multas
cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art.
86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couber, as seguintes sanções:

PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o
prazo de fornecimento, sobre o valor do saldo não atendido respeitado os limites da lei civil;
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota
de empenho, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual
ou legal.

PARÁGRAFO QUARTO - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEXTO - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado,
o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA de rescindir de pleno direito o
contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SÉTIMO- A licitante que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado, deixar de
entregar

a

documentação

exigida

para

a

contratação,

retardar

a

execução,

descumprir,

injustificadamente, qualquer cláusula contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO

O CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar,
amigavelmente, o seu distrato na forma da lei; a rescisão, por inadimplemento das obrigações da
CONTRATADA poderá ser declarada unilateralmente após garantido o devido processo legal,
mediante decisão motivada.
PARÁGRAFO ÚNICO – A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em
que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a partir
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da publicação do ato na imprensa oficial ou no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de AndrelândiaMG.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com
prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio,
devidamente motivado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do
cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório
e legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade de Andrelândia-MG, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente
contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,
em presença de testemunhas abaixo firmadas.
Andrelândia, 10 de agosto de 2017

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

CISUM Promoções e Produções Artísticas
LTDA

Testemunhas:
CPF:
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CPF:

