MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS

CONTRATO N° 13/2018
PROCESSO ADM Nº: 10-2018
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede nesta cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco
Simões, s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste ato devidamente
representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°. RUY DIOMEDES FÁVARO, brasileiro, casado,
portador do documento de identidade R.G. n° 25.697.861-x, e inscrito no CPF/MF sob o n°
266.861.078-83, através de seu órgão executivo municipal doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO; e
CONTRATADO: BAMBOA SAMBA CLUB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ:
17.226.760/0001-14, com sede na Rua Virgínia Ricci Gatti, nº 26, Recanto Regina, Barra Bonita/SP,
CEP: 17.340-000, neste ato representada pela Sr. MARCO ANTONIO COSTA FRACAROLLI, inscrito
no CPF: 200.713.908-12 e RG: 23.787.012-5 SSP/SP, doravante denominado CONTRATADO, fica
justo e contratado, perante as duas testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. O objeto deste contrato é regular a realização de um show artístico do grupo BAMBOA
SAMBA CLUB, bem como as demais condições necessárias à sua apresentação.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA APRESENTAÇÃO
2.1. A apresentação obedecerá às seguintes características:
a) Será realizado no Município de Dois Córregos/SP.
b) A data é dia 11 de fevereiro de 2018, domingo, às 22h30min.
c) O local da apresentação será na Avenida Luiz Faulin Filho, em palco devidamente
montado, em festa aberta ao público.
d) A duração do show será de no mínimo 120 (cento e vinte) minutos.
2.2. As condições estabelecidas nos itens 2.1 desta Cláusula somente poderão ser alteradas
mediante acordo firmado por escrito com o Contratante e o Contratado.
2.3. O local da apresentação deverá estar à disposição do Artista e de sua equipe durante o dia
todo da apresentação para a realização da montagem e checagem do som.
2.4. O palco será de uso exclusivo do Artista, salvo autorização prévia do Contratado.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O CONTRATANTE por força deste instrumento, compromete-se a pagar a importância de
R$24.100,00-(vinte e quatro mil e cem reais).
3.2. O valor acima indicado deverá ser pago em moeda corrente nacional até 03(três) horas antes
do início do show, sendo que o CONTRATADO fica desobrigada de realizar a apresentação, caso
não ocorra o recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou
Recibo.
3.3. No preço indicado acima deve estar incluso imposto para emissão da nota fiscal.
3.4. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta do seguinte crédito
orçamentário:
CLASSIFICAÇÃO FUNC. PROGRAMÁTICA: 02.17.13.392.0005.2.022.000
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.00
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. Este Contrato vigorará pelo prazo de 4 (quatro) meses a contar da data de sua assinatura ou
até o cumprimento de todas as obrigações dele decorrentes, o que primeiro ocorrer.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1. São obrigações do Contratante:
a) Responder por quaisquer danos que sejam causados aos equipamentos do Artista, por culpa ou
dolo da produção local, tais como os causados por pico de energia, quedas de palco e invasão do
palco por pessoas não autorizadas, entre outros, devendo o Contratante reparar ou repor os
equipamentos.
b) Providenciar segurança para o palco e componentes do Artista sendo no mínimo 03 (três)
seguranças – que deverão permanecer no recinto até o término da representação do show do
Artista.
c) Providenciar um palco coberto, sendo firme, oferecendo segurança para o bom desempenho
dos artistas da Contratada.
d) Providenciar junto ou próximo ao palco, camarim fechado contendo os itens integrantes da
lista apresentada pelo CONTRATADO. O camarim deverá estar à disposição da produção 01 (uma)
hora antes da apresentação.
e) Providenciar hospedagem e alimentação para 14 (catorze) pessoas.
f) Não permitir que durante a apresentação do show ocorra divulgação de comerciais, imagens ou
qualquer tipo de material em telões ou outro meio de divulgação, sem o expresso consentimento
da Contratada.
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g) Agendamento de mídias como: Programa de TV e Rádio, deverão ser avisadas
antecipadamente, com no mínimo 48 horas de antecedência.
h) Providenciar a liberação da apresentação junto aos órgãos públicos e entidades de classe.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. São obrigações da Contratada:
a) A coordenação da programação musical a ser apresentada. A execução do repertório de
atração ficará a critério da Contratada e, em hipótese alguma, os equipamentos de sonorização,
iluminação e musicais serão cedidos para a realização de outros eventos.
b) Identificação da equipe completa do Artista.
c) As obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias de seus empregados, prepostos e
auxiliares contratados.
d) O transporte da equipe.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
7.1. O descumprimento por quaisquer das Partes de quaisquer obrigações assumidas neste
Contrato, não sanada no prazo estabelecido pela parte prejudicada, ensejará a parte faltosa o
pagamento à parte prejudicada das perdas e danos decorrentes.
7.2. Independente da rescisão deste Contrato, o descumprimento das obrigações pela parte
faltosa implicará o pagamento de multa compensatória equivalente a 50% (cinquenta por cento)
da remuneração descrita na Cláusula Quarta, sem prejuízo da perda de todos os valores pagos
antecipadamente, sendo o Contratante a parte faltosa. O pagamento da multa compensatória
deverá ocorrer até o prazo máximo de 01 (um) dia após a data do evento, sendo que a partir
desta sofrerá reajuste através das taxas correntes no país.
7.3. Não incidirá a multa prevista nesta cláusula nas seguintes hipóteses:
a) em caso de calamidade pública, revoluções ou guerras.
b) caso haja a necessidade de cancelamento pela parte Contratada por motivo de doença ou
impossibilidade de se apresentar.
c) em caso fortuito ou força maior que venha impedir a locomoção do contratado no dia do show,
motivo esse compreendido por tempestade, furacão, inundação, ou qualquer outro fato
ocasionado pela natureza, ou ainda em caso de envolvimento em acidente rodoviário durante o
percurso até o local do evento e que venha a impedir o cumprimento contratual, ou ainda por
qualquer medida judicial.
d) em caso de falecimento de qualquer pessoa da família da equipe do Contratado.
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CLÁUSULA OITAVA– DA VISTORIA
8.1. A Contratada se reserva no direito de efetuar vistoria prévia do palco, camarins,
equipamento de som, luz, e demais itens necessários à apresentação, podendo considerá-los fora
dos padrões solicitados e cancelar apresentação de pleno direito, a menos que as modificações
requeridas sejam atendidas em até 3 (três) horas antes do horário de início da apresentação.
CLÁUSULA NONA: DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida e processar toda
ação que se originar do presente contrato.
E, por assim se acharem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor, aceitando-o em todos os termos, perante duas testemunhas, para que produza seus
regulares e jurídicos efeitos.
Dois Córregos, 22 de janeiro de 2018.

___________________________________
RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos

___________________________________
BAMBOA SAMBA CLUB PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA ME
Contratado

TESTEMUNHAS:
____________________________
Hugo Humberto Tavella
R.G. n° 43.285.117-3ssp/SP

____________________________
Suze Arina Paula Ushiro
R.G. n° 41.518.829-5ssp/SP

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
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CONTRATADA: BAMBOA SAMBA CLUB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 13/2018
OBJETO: Prestação de serviços de apresentação artística do Grupo Bamboa Samba Club
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais
que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Dois Córregos, 22 de janeiro de 2018.
CONTRATANTE
Nome: RUY DIOMEDES FÁVARO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Assinatura: _______________________________________
CONTRATADA
BAMBOA SAMBA CLUB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
Nome: Marco Antonio Costa Fracarolli
Cargo: Sócio Proprietário
E-mail pessoal: marcobamboa@hotmail.com
E-mail institucional: marcobamboa@hotmail.com
Assinatura: _______________________________________

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
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CONTRATADO: BAMBOA SAMBA CLUB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 13/2018
OBJETO: Prestação de serviços de apresentação artística do Grupo Bamboa Samba Club
Nome

RUY DIOMEDES FÁVARO

Cargo

PREFEITO MUNICIPAL

RG nº

25.697.861-X/SSP

Telefone

Avenida João Grael, nº 15 – Parque Residencial
Aparício de Barros Fagundes – CEP 17300-000 – Dois
Córregos - SP
(14) 3652-9500

E-mail

gabinetedc@conectcor.com.br

Endereço(*)

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Nome

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO

Telefone e Fax

Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
Avenida Dr. Gofredo Schilini, nº 245 - Vila
Bandeirantes - CEP 17300-000 - Dois Córregos SP
(14) 3652-9950

E-mail

licitacaodc@conectcor.com.br

Cargo
Endereço Comercial do Órgão/Setor

Dois Córregos, 22 de janeiro de 2018.
_____________________________________
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO
Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
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