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CONTRATO 111/2019

Contrato para apresentagio teatral alusiva ao 18 de
Maio -- Dia Nacional do Combate ao Abuso e a

Exploragio Sexual contra as Criangas e Adolescente --

celebrado entre o Municipio de Mirassol e a empresa

JOAO GUERREIRO JUNIOR 21430057840.

Pelo presente instrumento, de um lada o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridica de

direito pOblico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo page municipal encontra-se situado na Praia Dr. Anisio

Jose Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr.

ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP. CPF. 264.549.668-79,

residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhaes, no 3566, Primeiro Andar, bairro S3o Francisco, CEP

15.130-000, Mirassol/SP. doravante denominado CONTRATANTE e, de outro dado, a empresa JOAO

GUERREIRO JUNIOR 21430057840, com sede na Rua Jose Demonte. no 800, Bairro Jardim S3o Marco,

S3o Jose do Rio Preto/SP, CEP: 15.081-460, CNPJ/MF no 21.240.055/0001-49. Inscrigao Estadual lsento, neste

ato representada pelo seu socio administrador. Sr. JOAO GUERREIRO JUNIOR, brasileiro, solteiro,

empres6rio, portadora do RG no. 26.646.086-0 SSP/SP e do CPF no. 214.300.578-40, Rua Jose Demonte, na

800, Bairro Jardim S3o Marco, S3o Jose do Rio Preto/SP, CEP: 15.081-460, doravante denominada

CONTRATADA, celebram o presente Contrato, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJ ETO

CLAUSULA PRIMEIRA -- O presente contrato tem por objetivo a prestagao de seraigos

pda CONTRATADA, para a realizagao de apresentag3o teatral de Espetaculo alusiva ao 18 de Mano - Dia

Nacional do Combate ao Abuso e a Exploragao Sexual contra as Criangas e Adolescente. conforme solicitagio

disposta no Oficio no 005/2019 - CMDCA, expedido pelo Conselho Municipal da Crianga e do Adolescente,

proposta apresentada pda CONTRATA via e-mail em 16 de agosto de 2019, e anu6ncia do Chefe do Poder

Executivo.

CLAUSULA SEGUNDA -- A apresentagio, objeto do presente contrato, sera realizada

impreterivelmente nos dias 26, 27 e 28 de agosto, nas escolas da rede Municipal da cidade de Mirassol.

PARAGRAFO UNICO -- O show deveri ter aproximadamente manu
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CLAUSULA TERCEIRA -- o CONTRATADO sera 0nico e totalmente responsavel:

1 - Pda manutengio e produg3o que seri utilizada na apresentagao, objeto do
presence contrato;

11 - Pecos custos com qualquer natureza de tributos e taxas, casa se faga
necessario; e pda alimentagao, hospedagem e traslado de integrantes;

111 - Pelos acidentes trabalhistas ou nao, em que forem vitimas os membros da
equipe ou qualquer outra pessoa, durante o decorrer de todo o events; bem
como, por danos causados a qualquer bem/equipamento.

IV - Peta cumprimento de todos os servigos integrantes do objeto do presente
contrato.

CIAUSULA QUARTA -- o CONTRATANTE isenta-se de quaisquer anus em cano de

ocorr6ncia de acidentes e/ou danos, relacionados no Inciso 111, da C16usula anterior, independentemente da

natureza .

CLAUSULA QUINTA -- O CONTRATANTE, atrav6s do seu Departamento de Agro Social,

se compromete a fornecer ao CONTRATADO today as informag6es e condig6es de trabalho necess6rias ao

cumprimento do objeto contratado, desde que n3o sejam estas de responsabilidade do referido

CONTRATADO, nos termos do presente Contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA SEXTA -- O presente contrato tem sua vig6ncia compreendida no periods de

30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato, tendo em vista os dias de apresentagao e para

efetivagao do pagamento.

PARAGRAFO UNICO -- Excepcionalmente. desde que devidamente justificado, a

Administrag3o poder6 prorrogar o puzo de inicio de execugao e de conclus3o do objeto nos termos do artigo

57, incisos do $1o, bem coma o $2o da Lei Federal no 8.666/93.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA SETIMA - O valor total do contrato corresponde a importancia de R$

7.200,00 (fete mil, duzentos reais).
PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

C16usula. aqueles referentes a impostos e outros custos dived
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PARAG RAFO SEGUNDO N3o servo consideradas despesas adicionais

CLAUSULA OITAVA -- O pagamento ocorreri em at6 20 (vinte) dias da data da

apresentagao, mediante a apresentag3o da Nota Fiscal/Fatura correspondente. com aceite e visada pelo Diretor

do Departamento de Agro do Municrpio CONTRATANTE

DA DOTAgA0 0RgAMENTARIA

CLAUSULA NONA - As despesas decorrentes dente contrato servo cobertas pda seguinte

dotagao orgament6ria:

020102082430003.2.012 - 33903905 - F:1851 - DOAGAO CRiANGA/ADOLESCENTe

DA RESCISAO E PENALIDADES

CIAUSULA DECIMA - Constituem motivos para a rescisio do Contrato, aqueles

estabelecidos no artigo 7o, da Lei no l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos I a XVlll, do artigo 78. da

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da oi

avenga por parte da CONTRATADA, ficari esta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei no l0.520, de

17 de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A CONTRATADA estari sujeita, ainda a:

I -- Multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando ocorrer

inexecugao total ou parcial da avenga, bem como, a sua rescisio unilateral, por sua exclusiva culpa, sem

prejurzo de outras sang6es previstas em Lei e,

11 -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sabre o valor

total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cents).

DOS ENCARGOS

CLAUSUIA DECIMA TERCEIRA - Os encargos

dente contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

trabalhistas e previd
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DAS DISPOSl96ES GERAIS

CLAUSUIA DECIMA QUARTA - Este contrato reger-se-6 pele disposto no artigo 24,

inciso 11, da Lei Federal no 8.666/93.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA QuiNTA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios decorrentes da

interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca de Mirassol, SP. com

renOncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que deja.

E, por estarem assim. justus e contratados, assinam o presence instrumento de Contrato,

digitado em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, com 02 (dual) testemunhas instrument6rias.

Mirassol/SP, 23 de agosto de 2019

CONTRATANTE
Municfpio de Mi
Dr. Andre Ri 6 Viet

CONTRATADA:
Jo3o Guerreiro Junior 21430057840
Jo3o Guerreiro Junior
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Diretor
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