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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 / 2020. 
 
 

CONTRATANTE: Município de Dom Viçoso – MG - Poder Executivo, pessoa jurídica de direito 
público interno, CNPJ nº 18.188.2680001-64 com Sede Administrativa nesta cidade à Rua Valdemar 
de Oliveira, nº 01, Centro de Dom Viçoso, MG, CEP 37.474-000, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. Francisco Rosinei Pinto, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Altamiro 
Coli, nº 193, Centro, nesta Cidade, portador do RG M-8.378.403 e do CPF 032.844.616-55.  

 

CONTRATADA: Empresa CHAPADEX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.906.966/0001-08, com sede na Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 5.000 – 
4º Andar, Salas 405/406, B. Iguatemi - CEP 15.093-340, na Cidade de São José do Rio Preto -SP, 
neste ato representada pelo seu procurador Sr. José Renato Mioto Fernandes Beata, brasileiro, 
solteiro, portador do RG nº 26.842.909-1, SSP/SP e do CPF 221.365.668-14. 

 

EMBASAMENTO:  Processo nº 012/2020 – Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020   nos termos 
do caput do art. 25 e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, ficam 
contratados mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas: 

 

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos com a realização de um show da 

dupla FIDUMA & JECA no dia 25 de setembro de 2020, durante o V RODEIO FESTIVAL DE DOM 

VIÇOSO. 

2 - O show terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos), com início às 23:00 (vinte e três 
horas) no espaço de eventos localizado na Rua José Olavo Pereira, nesta cidade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA EXECUÇÃO 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

2 – É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de se apresentar na referida data e 
fazendo com que os artistas e sua equipe cheguem nesta cidade a tempo necessário para que não 
haja atraso para o início do show, com no mínimo trinta minutos de antecedência do horário 
pactuado; 
 

2.1 – Serão de responsabilidade da CONTRATADA apresentar a DUPLA FIDUMA & JECA e sua 
equipe, seus instrumentos, e arcar com os respectivos encargos trabalhistas, previdenciários 
relativos a seus trabalhadores e prepostos.  
 

2.2 - As demais despesas como transporte da sede da CONTRATADA até o município de Dom 
Viçoso - MG (trajeto de ida e volta); (b) transporte dentro do município; (c) hospedagens e 
alimentação para a dupla e sua equipe; (d) carregadores para fazer a carga e descarga dos 
equipamentos da Contratada; (e) abastecimentos dos 02 (dois) camarins, serão de responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

2.3 – Além das obrigações previstas em Lei, serão de responsabilidade técnica e financeira do 

CONTRATANTE: (a) a disponibilização do espaço para a realização da apresentação musical, 
devidamente estruturado, contendo palco com estrutura de 02 (dois) camarins com banheiros, 
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sonorização, iluminação, energia elétrica, 02 (dois) eletricistas que ficarão disponíveis antes, durante 
e após o show, conforme especificações constantes do “rider técnico” fornecido pela 

CONTRATADA; (b) todas as medidas de segurança necessárias para garantir a integridade física 

dos artistas, músicos e equipe da CONTRATADA, desde a chegada a cidade até a saída, e 
principalmente no palco e camarins, do público e demais envolvidos no evento; (c) divulgação do 
evento; (d) contratação de seguros que se fizerem necessários; (e) providenciar todos os alvarás, 
licenças e autorizações necessárias para a realização do show, responsabilizando-se ainda pelas 
taxas, impostos e demais recolhimentos necessários, incluindo a arrecadação do ECAD. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3 - Para a execução integral do objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
o valor integral de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que cobre todas as despesas com a realização 
do show musical, bem como todos os encargos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto contratado, mediante apresentação de nota fiscal. 
 

3.1 – O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, no dia 25/09/2020, logo após a 
apresentação do show, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente 

conferida e liquidada pela fiscalização do contrato, entregando à CONTRATADA um cheque nominal 

no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ou, não sendo possível a entrega, o CONTRATANTE 
realizará, no 1º dia útil subsequente à data do show, o depósito/transferência bancária do referido 

valor diretamente à conta corrente da CONTRATADA (CHAPADEX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA – EPP, CNPJ: 20.906.966/0001-08, Banco: Itaú (341), Agência: 5195, C/C: 28003-6). 
 

3.2- A CONTRATADA não sofrerá retenção da Previdência Social, Contribuição Social Sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e 
Contribuição para o PIS/PASEP, uma vez que os serviços por ela prestados se enquadram no anexo 
III do regime simplificado que trata a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 (Simples Nacional), 
desde 26/08/2014; não há a cessão de mão de obra nas prestações conforme IN 971/2009, 
tampouco, a retenção de IRRF, assim dispensado e esclarecido por meio da IN 765/2007. A 
retenção e recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) são de 

responsabilidade do CONTRATANTE estabelecido fora do município sede da CONTRATADA, de 
acordo com a alíquota determinada no anexo III do regime simplificado que trata a Lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006 (Simples Nacional), informada em documento fiscal.   

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 - O prazo de vigência deste contrato será a partir da data de sua assinatura até o no dia 30 de 
setembro de 2020, conforme a indicação na proposta e na programação da festa que integram este 
instrumento como se aqui estivessem transcritas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - As despesas decorrentes do item 3 da Cláusula Terceira deste contrato administrativo correrão 
à conta da dotação: 2.9.0.13.392.009.2.0050 - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES E DA TRANSFERÊNCIA 

6.1 - Este contrato poderá ser alterado, nos temos dos Art. 57 e 65 da Lei 8.666/93, se necessário e 
havendo repercussão no preço implicará a formalização de Termo Aditivo. 

6.2 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem 
subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão deste Instrumento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

7.1 - A empresa CONTRATADA se responsabiliza a apresentar o show com boa qualidade dos 
serviços artísticos e se responsabiliza por quaisquer descontroles por parte dos artistas e músicos 
durante o show e será a única responsável pelo objeto contratado e consequentemente responde, 
civil administrativa e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, 

direta e indiretamente, provocar ou causar para o CONTRATANTE e/ou a terceiros. 

 

7.2. - Se, em virtude de quaisquer motivos, desde que alheios à vontade do CONTRATADA e dos 
artistas, inclusive ocorrência de caso fortuito ou força maior, o show não for realizado, ou, uma vez 
iniciado, este venha a ser interrompido a qualquer tempo antes do seu término, sem que tenha 

havido culpa direta da CONTRATADA ou dos artistas para a não ocorrência ou interrupção do show, 

a CONTRATADA não incidirá nas penalidades previstas neste instrumento, e as partes envidarão 
seus melhores esforços para que seja acordada uma nova data para a realização do show, 

observada a disponibilidade da agenda dos artistas, cabendo ao CONTRATANTE, na hipótese de 
disponibilidade de data, arcar com todos os custos adicionais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

8.1 – Excetuadas as hipóteses expostas no item 7.2, pelo descumprimento total ou parcial das 

condições contratuais, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis. 

8.2 - A suspensão do direito de licitar e contratar com Administração Pública, pelo prazo já fixado 

em 24 (vinte e quatro) meses; 

8.3 - Aplicação de multa punitiva nos seguintes percentuais: 

8.3.1 - 50% (cinquenta por cento) do valor total do Contrato, no caso de a CONTRATADA,  
injustificadamente desistir do contrato; 

8.3.2 – 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato pela não realização do show. 

8.4 – O recolhimento das multas referidas, eventualmente aplicadas, deverá ser efetivado, através 

de guia própria, ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data em que 
for, formalmente aplicada. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, DA RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO 

9.1 - A fiscalização deste Contrato Administrativo será efetivada pela Sra. Elizângela Maria da Silva 
- Assessora do Setor de Cultura e Turismo. 

 

9.2 - A rescisão deste Contrato Administrativo, reconhecidos os direitos do CONTRATANTE 
conforme art. 77, poderá ser efetivada, caso ocorra os motivos mencionados no art. 78, regendo-se 
pelo art. 79, da legislação já referida acima, bem como o descumprimento, devidamente 
comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas neste Instrumento e 
outras normas que regem a Administração Pública. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 

10.1 - Os casos omissos e não previstos neste Contrato, serão aplicadas as normas e 
regulamentações vigentes, que prevalecerão quando houver conflitos nas suas Cláusulas. 

10.2 - As partes elegem o Foro da Comarca de Carmo de Minas - MG para dirimir as questões 
decorrentes deste Instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
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E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus representantes 
legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma para um só e 
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 
 
 
 

Dom Viçoso, 28 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
C O N T R A T A N T E C O N T R A T A D A 
    Município de Dom Viçoso        Chapadex Produções Artísticas Ltda.  

Francisco Rosinei Pinto  José Renato Mioto Fernandes Beata 
   Prefeito Municipal   CPF 221.365.668-14 

 
 
Visto:   
          Adriano José Senador 
             OAB/MG 54.948 
 
 
 
Testemunhas:        
 

RG:   RG:    

 

 
 


