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RATO QUE ENTRE SI CELEBRAM\'I A PISEI''I:ITUI{A I)o IVIL NI(III'ã( 1)I
AltlUNA E A ENIPRESA AVIVA EI)I'l'Ol{,\ L'l'l)A. - ME

Processo Administrativo n' 1 1010/2017
Contrato n'. 1 74/201 7.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO l)E JA(;UARILTN.\. colll ;cclC l! l<u.t .'.llt.-tl(

Bueno, n' 1235 - Bairro: Centro. inscrita no CNP.l,'Ml: n'. 46.410.866 0001 -71 i)este {ltu
representada pela Excelentíssima Secretária Municipal cle Gat)iíletc Sciil oia lv!.'\ltl,\
EIVlILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA. brasilcirtt. cttsada. l)oilzicloia (lzl ( útl.tl:t .lc

Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/'SP. e insciit:t no CPF.'Ml- sot) n' 12(i.33U.5yS-13
residente e domicilíada na Rua Custódia, n' 127. Jardim Zeni. iicstc l iLlnicípio clc
Jaguaríúna, Estado de São Paulo, doravante denominada símplesmeiltc (:ON l RAI,\ VI l
e de outro lado a Empresa AVIVA EDITORA LTI)A. - b'IE., inscrita no CNt'.t M I' sob n'
09.4/}3.406./0001-13, com sede na Rua Cantagt\]o. n' 85. saia 03. 13tiiiro ]atuapé. (- LI'
033 1 9-000, no município de São Paulo, Estado de São Paulo. neste ato i'cl'l'c'scilliiclti l)c'lo
sócio proprietário Senhor Paulo Cegar Silvo Baruk, brtisileiro. ctlsa l\). cllll iu>lttio
portador do RG n' 27.163.658-0 SSP./SP e c]o C'])F il' 177.f)71.7]8-1rl. ic-siclclilt- t'
domiciliado na Rua Cantagalo , n' 85, sala 03. 13ttino Tatuapé. ( LI'. (il.;l-)-tlc){)
tnunicípio de São Paulo. Estado de São Paulo. doravante clci)onliii;lcl:t CoN 1 1{ \ i. ..!}..\
têl l entre si justo e contratado o que segue:

1 .0. DO OBJ ETO
1.1. Contratação de show musical com o artista -Paulo Casal Btlruk cÍiai}(lit baliu/ . l) !r
apresentação no dia 09 de setembro de 20 17, ilo 1 2' festivtil Gospel

2.0. 1)0CUMENI'OS INTEGliANTES
2. 1 . 1'ara tactos os etbítos legais. para nlelllor ct\racteriz.t\ção d?t exccu\'ill). l)c
de[[nir procedimentos c normas decorrentes das obrigações ora conlrttí(]as.
Contrato, como se nele estivessem transcritos. com todos os seus a11cxos.
documentos:
a) I'íocesso Administrativo n' 11010./2017
b) Contrato Social;
c) Citdastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ;
cl) Regularitlade da Secretaria da [ieceita federal. a])titilgetldo as colllli]l1liçi]c
e) Regularidade da Secretaria dtt Receita Estadual
1) Celticlão Negativa cle Débitos Trabalhista CN[)I';
g) Ccrti ficado de Regularidade do FGTS;
h) Regu[aridade da Secretaria (]a Receita Mutlícipa]:
i) Declaração de Fatos Impeditivos;
j) Declaração de cine a eiTlpresa ílão empieg:\ illenoi:
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2.2. Os documentos i'elêridos no item anterior são considerados sullcici:lcs l)Iti:t. t'tl
colilplemento a este Contrato. definir a sua extensão e. desta lotnla. íegc:i a c\etuç.!t} lo
ol)jeto contrtirado

3.0. 1'REZO E l?ORl\IA DE EXECUÇÃO
3.1 . A CON'l'liATADA assume a responsabilidade da realização dc' sllow itiusicztl c-.it
artista "Paulo Casar Baruk e 13anda Salluz
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Data: 09 de Setembro de 20 ] 7.
Horário do show: das 19:00hs até 21 :00hs.
Local: Red Eventos -- Avenida Antárctica, 1530. Loteamento Santa l,rsula
1 3.820-000 Jaguariúna SP

C) local do show não poderá ser alterado seno a prévia comunicam:ão l)L)I' cs-'l
CONTRAI'AI)A.

ito :1

4.0. DO VALOR:
4.1. O valor total para a execução do ob.isto é dc R$ :30.000.00 (villte mil redis)
apresentado pela CONTRATEI)A. devidttmei)te aptovticlo pela CON l miAI/\NTl::

4.2. O valor retro referido é final e ineajustável. não se acliiaitilldo tltlalclucl acto-sc-indo.
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos. dirctos e iildiretos. comi o ttlilll)c'lil h
lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato. cot'i'farão l)or cotlla Itt cloluç't\o
orçamentária n'. 71.13.392.33.2031 .339039.23 - ficha 1 79

5.0. CONI)IÇOES E FORA\IA DE I'AGAl\lENI'O:
5. 1 . A CONTRATADA eilcantinllará a Nota Fiscal L:lclióilicti(NF-e). ttp(}s il e\ecuçàt) clo
show, aos seguintes endereços eletrõílicos: iiglLlç;(Éllii!=1:!ilrti:u-L=:1).L-,\
glacaaJ1)3íBJal(@l&guaiiunQJlZ:goy:br para conhecia lento. alento e iul)liça llt S iiltolit
Secretária e do servidor que acompanhar a execução

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o nllllleio do l)toccsso
Administrativo. hein como o número deste Contrato. bem como o núillcro (la conta
bancária que será e6etivado o pagamento.

5.2.1. O pagamento será ehetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia postcrioi t'l (lal:t clc
.tptesentação da Nota fiscal Eletrânica(N fe).

5.3 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.4. Em nenhuma hipótese será efêtuado pagatnento antecipado ou seill aplcscnlti\zll)
Nota Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante

5.5. A CIONTRATANTE fica vedado negociar. ou el'etuar a cobrança ou o clcscoilto dit
duplicada emitida através de rede bancária ou com terceiros, peimititldo-se. lão-soiliclite.
cobranças em carteira simples. ou seja. direrainentc na COMI miAI'AI).\

6.0. PENALIDADES:
6. 1 . A inexecução total do Contrato. importará à CONTRATEI)A tl suspcilsíto (lo (lilc'ito

de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta. pelo l)taco tias l - .i:t
fixado em 24 (vinte e quatro) [neses. coí]tados da aplicação de tal i]]cdida llui]ili\:], l.c't]t
como multa de 10%(dez por cento). sobre o valor do Contíttto

6.2. Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou edil parte este instruillcino. llcdE;l su.i.itll
a sanções previstas nos at'tidos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666'93. com tls allc'l'it\'(')cs tlii
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Lei Federal n' 8.883/94

6.3. As eventu:tis multas aplicadas por força do disposto no sub-item picceclelitc. lEIo lc'iào
caráter compensatório, mas simplesmente moiatóiio e, portanto. não cxllilc'ill a
CONTRATAM)A da reparação de possíveis danos, })fardas ou prejuízos quc os seus .tios
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pt\cto ein apreço

6.'}. Sela propiciada defesa à CON'l'RATAI)/\. ttillcs da imposição Lllls l)ç'ii:tli.lllclc-
elencados nos itens preccdeiltes.

6.5. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos il (lttc ll
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

7.0. RESCISÃO:
7.1. A inexecução total ou parcial deste Coi\trato, além de ocasionar a tiplicu\õo bis
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão. desde cine ocoi]]]]i]
quttisquer dos motivos ettumerados no art. 77 e 78. da l,ei n' 8.f)66/93

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qual(quer das tbrmt\s dcliiicad
Lel n' 8.666/93

10 ai'l. 7(;. tlU

7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das ctlusas previsttts nos itlçs. l z\ X 1. tl(
arl. 78, da Lei Ro 8.666/93, a CONTRATADA su.ieitttl'-sc-á. ainda, ao pagaiitcllto (lc- illulta
equivalente a 10%(dcz por cento) do valor do coíltrato.

8.0. DISI'OSIÇOES GERAIS
8.1. A CIONTRATADA será a (mica iesponsltvel f)ara cona os seus cliil)tcgitclos
auxiliares, no que concerne zto cumprimento dzt legislação tiaballlista. l)icvi(l iit-i:t st)L-iHI

seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos clll l.ci. ci
especial no que diz respeito às normas do trtlbalho, previstas na l-cgisltiçÍlo l L'LI.-Ed

(Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo (luc o scl
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por Falte (ta Comi l{..VIAM 1 11 ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveís.

8.2. A CONTRATEI)A assume integral responsabilidade pelos ciailos club ctiu=sai it
CONTRATANTE ou a terceiros. por si ou por seus suc'esgares c rcl)rcscllt.llllc's ll:l

execução do objeto contratado, isentando a CON'l R.41'AI)/\ tlc to(la c tlllaltluc
reclamação que possa surgir em deconêncit\ dos mcsinos.

8.3. A CONTRATEI)A obriga-se a i]]:u]ter en] coiT]patibilidadc cona tls ol)iig:t\õcs
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste coEltialo

8.4. Aplica-se a este Contrato as disposições dtt Lei n" 8.666,93. club tegulniit-iitit a
licitações e coittratações promovidas pela Adilliilistiação I'tiblica

9.0. TOLERÂNCIA:
9.1. Se qualquer das partes contratantes, en] betlcfício dtt outra, l)clinitii', llic'sino l)ot
on[íssões, a inobservância no todo ou ei]] parte. dc tlual(luar dos itci]s e co:l(ligo-< ~1.-slLC-

ontrato e/ou de seus Anexos. tal f'ato não poderá liberar, desoneíai oti (lc tltiitltlucE IL)ittll

\
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al'etar ou prejudicar esses mesmos itens e condições. os tluais f)crmanecei'ão itttlll.[lttlos
como se nenhuma tolerância houvesse ocos'ido

1 0.0. VALOR DO CONTRATO:
10.1. Dá-se ao presente Contrato o valor total de RS 20.000,00 (vinte- iitil IL'nis), l)UEtt

todos os efeitos legais.

1 1 .0. VIGÊNCIA:
1 1.1 . Este coittrato vigoram'á até o dia 09 de Scteiltl)EO tle 2017. a l)ailii (la (l:itn l:t su
assinatu ra .

12.0. DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTI t?iC/t(j:AO
12.1 . Na qualidade de CONTRATANTE e CONTl{.\l'ADA. assinutão ['eEilio c]c' ('iêttciit
e Notificação, relativo, se tbr o caso, à transmissão deste Processo pcralllc- o 1 1 il).iltnl .l.-
Contas do Estado de São Paulo

13.0. FORO
13.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Coillarca dc Jtiguttiit'tirai. l.slutlt) .lc- Si\{)
Ptiulo, onde serão propostas as ações oriundas dc (lireitos e ol)tigltções dc~t ( -)it:i:tlo
rentmciando expressamente a qualquer outro. ponhais pri\'ilegiado que se.ia

E. por assim estarem justas e contratadas. as Faltes. pot seus rcplcsciltiiiues legais. assiEiittit
o prcset[te Contra\ro, en] 02 (duas) vias de igual teor e ]bnntt l)ara ulli só u .jurídico clüitçl
perante as testemunhas abaixo-assinadas. zt tudo l)rcsentes.

Jaguariúna. 2 1 cle agosto clç' 20 1 7

PRE l?E
Mana
Secret

Paulo Cegar Silo:l BarulÀ..
RG n'. 27.163.658-0 SSP/SR..
CPF/l\IF n' 1 77.671 .748-16
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I'ESTEM U N RIAS

André flanco Silvério
RG: 30.896.193-6

D.L.C.C.S.
Prefeitura do Mun. de Jaguariúna

Hedrique Barsotü
Asistente de Gestão Pública
Píeleltun do Muntclpio de Jaguariúna
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I'ERí\10 DE CIÊNCIA E NOTllrlCAÇAO

Incxigibilidadc n' 009/2017.
Processo Administrativo n" 11010/2017
Contrato Ra 1 74/20 1 7.
OI)jcto: Contratação dc show musical com o artista 'Paulo Cegar Barul< c 13itil(Itt Sala.E/
para apresentação no dia09 de setembro de 2017. no 12' Festival Gosl)el
Contratante: PRIClrEITUliA l)O l\lUNICll'lO l)l? .J/\G U.\ltlUN,\
Contratada: AVIVA ltDITORA LTDA. - l\l l{

Na qualidade cle CONTRATANTE e CONTR.AT.-\l)A respectivaliicl te, do I'ct llltP at-ilit l

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao Tfi113UNAL l)E CoN'l'AS l)o
ESTADO, para fins de instrução ejulgamento, dama-nos por CIENTES e NO1 11:1( .,\.[ )oS
pata acompanhar todos os atos da traiTlittlção processual, até julgaiileillo llti tl .$1iii

publicação e, se foi o caso e de nosso interesse, l)ata. tios prazos c lias it)iilltts lç'País c-
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber

Outrossim, declaramos estar ciente, doravaílle. tlc cine todos os clesl)acllos c clccisõcs (lut'
vierem a ser tomada, relativamente ao aludido pioccsso, saião l)ul)liga(los iio l)itltio oll('ia
do Estado, Caderí)o do Poder Legis]ativo, paire do ] ril)unal dc Contas clo l.sta lo clç- S:\t
Paulo, de contar!-nidade com o artigo 90 da Lei Coiltplemeittar n' 709. dc l-l (lc- .iarlciio clc-
1993, iniciando-se, a pai'tir de então. a conta\gcii} dos prttzos pior't'bu;tib

Jaguariúna, 2 1 (1c ago ;lo Llc' =Í)1 7

r
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l\latia Einilia I'cçanha dc Oliveira Silvo
Sccrctáiia de Çal)inca
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AVI VÁ''EDI'r'DITA LJ DA'.' : ÁI I
Paulo Casar Salva 13ti Ku l(
RG n'. 27. 163.bS8-0 SSi'/Si' ..#
CPF/MF n" 17y.671.7.181:'fÍ
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