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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIUNA E A EMPRESA MPLC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE
AUTORIZAÇÃO DE USO DE AUDIOVISUAIS LTDA.

Processo Administrativo Bo 6324/2017
Contrato n'. 1 18/2017.

A PREFEITURA DO NIUNICIPIO DE JAGUARIUNA. com sede a Rua Alfredo
Bueno. n' 1235 Bairro: Centro. inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
representadapela Excelentíssima Secretária Municipal de Gabinete SenhoraMARIA
EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVO, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 - SSP/SP. e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13,
residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127,Jardim Zeni, neste município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmenteCONTRATANTE
e de outro lado a Empresa MPLC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE
AUTORIZAÇÃO DE USO DE AUDIOVISUAIS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob n'
07.722.379/000192. com sede na Avenida Rio Branco . n' 3 1 1 - 1 1' Andar, Centro, CEP
20040-930,no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato
representada pelo Senhor Abraço parques Silvestre, brasileiro, casado, portador do RG
n' 23.512.908-7 SSP/RJ e do CPF n' 089.841.307-96, residente e domíciliado na Rua
Jaburana, n' 60 casa 101, Jardim Carioca, CEP. 21931-440, no município da Ilha do
Govemador, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATADA, têm entre

si justo e contratado o que segue:

1.0 DO OBJ ETO
1.1 Aquisição de Licença Guarda-Chuva (Umbrela Licence) Cine Cultural com a empresa
MPLC Brasil - Empresa Brasileira de Autorização de Uso de Audiovisuais LTDA, para
exibição de obras audiovisuais em formato DVD, BLU-RAY ou por meio de download
legar e streaming a serem exibidas nos Projetos "Cinema na Kombi" itinerante e "Cine de
Graça", no Teatro Municipal "Dona Zenaíde", aberto ao público sem cobrança de entrada.

1 .2 Para o prometo "Cinema na Kombi" itinerante, segue as descrições do veículo que será
utilizado: Veículo modelo KOMBI, ano 2002, cor branca, placa CDZ-0121,
pertencente a frota municipal, conforme cópia do CRLV anexo a este contrato.

2.0 DOCUMENTOS INTEG RENTES
2.! Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução, bem como para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contrgídês, integram este

\
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definir orocedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contr
Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus
documentos:
a) Processo Administrativo n' 6324/20 17.
b) Contrato Social;
c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
d) Regularidade da Secrettuia da Receita Federal. abrangendo as contribuições socijíis;
e) Regularidade da Secretaria da Receita Estadual e Municipal;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
g) Certificado de Regularidade do FGTS;
h) Declaração de que a emfn'esa não emprega menor;
i) Certidão de Exclusividade;

lnex09b.os segu mtes
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2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do
objeto contratado.

3.0 1'RAZO EFORMA DE E:XECIJÇAO:
3.1. A CONTRATADA deverá fornecer a licença através de sua Certificação por um
período de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura deste, o qual a Certificação está
condicionada ao pagamento, que deverá ser realizado em até no máximo 30 dias após a
data de assinatura deste objeto.

3.2. O prazo poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da
CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATANTE é a única responsável pelo pagamento dos direitos autoraís e
conexos eventualmente devidos pela execução pública musical da trilha sonora quando da
exibição de Obras Autorizadas para Exibição.

3.4 Na hipótese de prestação de serviço de forma inadequada a CONTRATAI)A deverá
providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ónus para a CONTRATANTE.

4.0 DO VALOR E REAJ USTE
4.1 0 valor da licença para exibição de obras audiovisuais para apresentação de filme no
Teatro Municipal "Cine de Graça" é de RS 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais) e o
valor da licença para exibição de obras audiovisuais para apresentação do "Cinema na
Kombi" itinerante, é de RS 5.690,00 (cinco mil, seiscentos e noventa reais), perfazendo um
valor global de RS 9.010,00 (nove mil e dez reais), apresentado pela CONTRATADA,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2.0 valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e cubos, diretos e indiretos, como também os
lucros da CONTRATADA.

4.3. No caso de prorrogação do contrato, poderá ser reajustado com base no índice IGPM
- índice Geral de Preços Médio da Fundação Getúlio Varias, ou o que vier à substituí-lo,
de forma a preservar o equílibrio económico financeiro da proposta da CONTRATADA,
obeservada a legislação vigente.

5.0 DO RECURSO ORÇAMENTARIO:
5.1 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
orçamentária n'. 7 1.13.392.33.203 1.339039.1

6.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
6. 1 A CONTRATADA encaminhará a Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), aos seguintes endereços
eletrõnícos: setl4ç@iaguwlu!!a:sp:gey.b/ gqçêBjb4rgD@jaguarj;una,SD:liQy:bLpara
conhecimento, atesta e rubrica da Senhora Secretária e do servidor que/ácombanhar a
execução.

6.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Procjlsso
Administrativo, bem como o número deste Contrato. ~
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6.3. O pagamento será efduado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior à data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrânica (NF-e).

6.4. Deverão estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A, a qual serão efetivados os
pagamentos.

6.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

6.6 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação de Nota
Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante.

7.0 PENALIDADES:
7. 1 A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de
contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado
em 24 (vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa
de 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato.

7.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita
asanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da
LeiFederal n' 8.883/94.

7.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não terão
caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prquízos que os seus atou
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

7.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencados
nos itens precedentes.

7.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

8.0 RESCISÃO:
8.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensdará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

8.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei
n' 8.666/93.

8.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inca. l a XI, do
art. 78, da Leí n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 1 0% (dez por cento) do valor do contrato.

9.0 DISPOSIÇOES GERAIS:
9.1. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus emppgqdos e
auxiliares, no que conceme ao cumprimento da legislação trabalhista, previdêí+ia sibçial,
seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos erÓ Lei. Xm
especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal
(Portaria n' 3214. de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que\g--.#u
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descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

9.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros. por si ou por seus sucessores e representantes na
execução do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

9.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato.

9.4. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as licitações

9.5 Obrigações da CONTRATANTE: (1) autorizar e auxiliar os fiscais da CONTRATADA
a inspecionar o Local de Exibição, a qualquer tempo, a fim de verificar o cumprimento com os
termos e condições da Certificação; (11) não cobrar. direta ou indiretamente, ingresso pela
exibição de Obras Autorizadas para Exibição em eventos culturais; (111) utilizar as Obras
Autorizadas para Exibição única e exclusivamente para a exibição nos termos e condições
pactuados neste Contrato, vedada toda e qualquer outra utilização, inclusive de imagens ou
trechos das mesmas para fins de publicidade. Em caso de dúvida sobre o uso autorizado de
C)liras Autorizadas para Exibição o Exibidor se obriga a consultar previamente a
CONTRATADA;(IV) respeitar o Sistema de Classificação Indicativa da Secretaria Nacional
de J ustiça

9.6 É vedada a cessão, pela CONTRATANTE a terceiros, dos direitos ou obrigações
oriundas da presente Certinlcação.

1 0.0 TOLERÂNCIA:
10.1 Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma
afetar ou prqudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como
se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

1 1 .0 VALOR DO CO NT RATO:
1 1.1 Dá-se ao presente Contrato o valor total de RS 9.010,00 (nove mil e dez reais),para
todos os efeitos legais

1 2.0 VIGENCIA:
1 1 . 1 Este contrato vigorará por 1 2 (doze) meses, contados da assinatura deste

13.0 TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO:
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo.

1 4.0 FO RO
14.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulob
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, pormais privilegiado que sda. \
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E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante
as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 1 8 de maio de 2017

Mari4'EUilia Peçanha Jle
de GabinçtéSec

!ivqira Salva

'TORIZAÇÃO DE USO DE

TESTES LINHAS

Renátü Pío Goivinho
de Gestão Publica

Ptekitm do Mtpnpo de laBuawa
Esther Lama Vieira

Assistente de Gestão Pública
Prpfpituí; (h Nqunicípio ae laRuariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Inexigibilidade n' 00+/2017.
Processo Administrativo n' 6324/2017
Contrato Bo 1 1 8/201 7.
Objeto;Aquisição de Licença Guarda-Chuva (Umbrela Licence) Cine Cultural com a
empresa MPLC Brasil -- Empresa Brasileira de Autorização de Uso de Audiovisuais
LTDA, CNPJ n' 07.722.379/0001-92, para exibição de obras audiovisuais em formato
DVD, BLU-RAY ou por meio de download legar e streaming a serem exibidas nos
Projetos "Cinema na l<ombi" itinerante e "Cine de Graça", no Teatro Municipal "Dona
Zenaíde", aberto ao público sem cobrança de entrada.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada:MPLC BRASIL - EIVIPRESA BRASILEIRA DE AUTORIZAÇÃO DE
USO DE AUDIOVISUAIS LTDA.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima
identificado. e. cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, dama-nos por CIENTES e NOTIFICADOS
para acompanhar todos os ates 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, declaramos estar ciente, doravante. de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomada, 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 n' 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

JaguariúnaÍ!$ de }éli.e de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Mari%Emilia Peçanh eira Salva

de GabaSerre

À BRAgII:DIRÁ DE AtJTORIZAÇÃO OE USO OE

Abraço Marquês Silvestre
RG n'. 23.512.908-7fSSP/RJ
CPF/MF n' 089.841.307-96
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