Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Denise
Cnpj: 03.953.718/0001-90

CONTRATO 029/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E OUTRAS AVENÇAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
01/2016
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:
Pelo presente Instrumento Particular, e na melhor forma de direito, de um lado, PREFEITURA
MUNICIPAL DE DENISE, CNPJ: 03.953.718/0001-90 estabelecida na Praça Brasilia, 111
Cidade: Denise – MT Bairro: Centro, Cep: 78.380-000, tendo como seu representante legal, o
Senhor Prefeito: PEDRO TERCY BARBOSA, portadora da cédula de identidade RG nº 256.936
SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 241.108.411-00, estabelecida na Avenida Brasil, 360
Cidade: Denise - MT - Bairro: Centro, Cep: 78.380-000, doravante denominado simplesmente
de CONTRATANTE; e de outro lado a Empresa ADORE EVENTOS LTDA ME, e m p r e s a
d e d i r e i t o p r i v a d o , d e v i d a m e n t e inscrita no CNPJ sob o n° 12.377.872/0001-52,
com endereço na A v e J o s é L e a n d r o d a C r u z , n º 1 2 1 4 , S a l a 0 1 , Q u a d r a 1 2 2 ,
Lote 12, Bairro Parque Amazonas, na Cidade de Goiânia/Go, CEP:
7 8 . 8 4 3 - 0 1 0 , tendo como representante legal o Sr. Kevin Leonard Mcintyre, britânico,
c a s a d o , portador da cédula de identidade d o Registro Nacional de Estrangeiros nº
V453478-X permanente validade 30/03/2019 expedido pela CGPI/DIREX/DPF; doravante
denominada simplesmente como CONTRATADA:
As partes acima identificadas têm entre si, justo e contratado o presente Instrumento Particular de
Prestação de Serviços Artísticos, que se regerá pelas cláusulas e condições adiantes estipuladas,
que mutuamente outorgam e aceitam, à saber:
OBJETO DO CONTRATO
CLÁUSULA PRIMEIRA:
A CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da cantora conhecida
artisticamente como “LUDMILA FERBER”, para cumprir uma Apresentação Musical, conforme
segue:
DATA: 08/05/2016
HORÁRIO – 21:00 hs
Evento: Aniversário da Cidade LOCAL: Praça
Brasília
CIDADE – Denise - MT
DA DURAÇÃO DO SHOW
CLÁUSULA SEGUNDA:
O show terá a duração de 80 ( o i t e n t a ) m inutos, sendo que caso a cantora “LUDMILA
FERBER” ultrapasse tal tempo estabelecido, será por mera cortesia, não havendo nenhum
acréscimo ao pagamento a ser efetuado pelo CONTRATADO.
DA APRESENTAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA:
A cantora “LUDMILA FERBER” fará sua Apresentação musical com banda própria.
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DO REPERTÓRIO
CLÁUSULA QUARTA
O repertório musical a ser apresentado no dia do show será escolhido a critério da CONTRATADA,
ficando impossibilitada a CONTRATANTE de opor-se a escolha das músicas, podendo apenas
dar sugestões sobre o repertório, mas sem vinculação de aceitação pela CONTRATADA.
DA REMUNERAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA:
Para a realização do show acima especificado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), a serem após a realização dos serviços ora
contratados.
parágrafo primeiro - Os pagamentos ora estipulados deverão ser feitos através de
transferência bancária em nome da CONTRATADA, A d o r e E v e n t o s L t d a – M E , no
Banco: HSBC - Agência: 0 4 9 9 - Conta Corrente: 00409-52 - 12.377.872/0001-52.
parágrafo segunda - Os comprovantes da trasnferência valerão como comprovante de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA:
O não pagamento integral do valor descrito na presente cláusula, até o dia 09 de Maio de 2016,
implicará na imediata rescisão do presente contrato, para todos os fins de direito, bem como no
perdimento dos eventuais valores pagos à CONTRATADA.
DA SEGURANÇA
CLÁUSULA SÉTIMA:
A CONTRATANTE se responsabiliza pela segurança pessoal da cantora “LUDMILA
FERBER”, bem como de seus acompanhantes, providenciando as medidas necessárias para a
proteção e segurança, desde a chegada na cidade do evento, até sua saída da mesma.
parágrafo primeiro – Fica a CONTRATANTE obrigada a ceder pelo menos 02 (dois) seguranças
para acompanharem a cantora LUDMILA FERBER, em tempo integral, durante sua estadia na
cidade em que será realizado o show.
parágrafo segundo – O descumprimento da presente cláusula implicará em rescisão contratual
imediata, desobrigando a CONTRATADA do show, sem direito a restituição de valores já pagos.
CLÁUSULA OITAVA:
Se por negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATANTE, a cantora “LUDMILA
FERBER”, bem como de seus acompanhantes sofrer qualquer dano, fica acordada uma multa no
valor de R$ 4 0 .000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo de outros procedimentos que podem
ser adotados, inclusive Ação de Reparação de Danos.
DAS DESPESAS
CLÁUSULA NONA:
Todas as despesas decorrentes show ora contratado estão inclusos no valores contratados, tais, como
transporte, alimentação, hospedagem e banda.
CLÁUSULA DÉCIMA:
Ocorrerão por conta da CONTRATANTE, as providências, caso necessário, no que tange a alvarás,
licenças, autorizações, e afins, para a realização do show.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Ficam sob a responsabilidade da CONTRATADA, a seu critério, as despesas decorrentes da
contratação da equipe operacional para a realização do show, se necessário.
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DAS AUTORIZAÇÕES/ RESPONSABILIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
O presente contrato não autoriza, sob qualquer hipótese, alegação, pretexto ou circunstância, a
utilização pela CONTRATANTE, seus afiliados, contratados, terceiros, etc. de cenas, imagens e
gravações, decorrentes ou não das apresentações dos artistas em qualquer tipo de transmissão
televisiva, radiofônica a cabo, imprensa, e principalmente que sejam relacionados à propaganda de
cunho político ou religioso, sob pena de incidir em multa equivalente a dez vezes o valor total
do contrato, sem prejuízo de medidas por perdas e danos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
Excetuam-se da cláusula acima mencionada, propagandas de transmissão televisiva e radiofônica,
folhetos, faixas, cartazes e outdoors, exclusivamente, necessárias à divulgação do evento descrito
na cláusula primeira.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
A parte que der motivo para o cancelamento do show, sem justo motivo, pagará 50 % (cinqüenta
por cento) do que neste ato se estipula, de multa em favor da outra parte.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
A não realização do show por culpa da CONTRATANTE, decorrente do não cumprimento de
suas obrigações estipuladas neste contrato, ainda que por impedimentos em razão da não
obtenção de licença, alvarás e demais obrigações a seu cargo, desde que haja a presença física
da cantora ou de seus músicos, no local onde deveria dar-se à apresentação, obrigará a
CONTRATANTE ao pagamento na íntegra do saldo devedor referido, cobrável exclusivamente por
ser considerado líquido e certo.
DO CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Caso ocorra algum impedimento à realização do show, ligado a caso fortuito ou a força maior, como
calamidade pública, luto oficial, decreto por autoridade competente, atraso decorrente de
trânsito, atraso ou cancelamento de vôo, doença da artista, fenômeno catastrófico de qualquer
natureza, etc., as partes deverão pactuar outra data para a realização do show, na qual o
CONTRATANTE terá que pagar, todas as despesas de Transporte Alimentação e Hospedagem
da equipe, observando a disponibilidade da agenda da CONTRADA.
DA SOLIDARIEDADE
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O representante legal da CONTRATANTE, Sr. Pedro Tercy Barbosa , acima qualificado, é
responsável solidário com a mesma, em todas as obrigações assumidas no presente Contrato,
notadamente com relação aos pagamentos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
Todas as despesas decorrentes deste processo Administrativo nº 012/2016 e Inexigibilidade n°
001/2016, ocorrerão por conta de recursos próprios do Município e alocados na Prefeitura Municipal
de Denise-MT na seguinte dotação orçamentária:
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04.004 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos
04.004.13.392.0010.2024 - Eventos Artísticos e Culturais
3390.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000000
DO FORO DE ELEIÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
As partes elegem o Foro da Comarca de Barra do Bugres, para dirimir quaisquer controvérsias
relativas ao presente Instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ter.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual forma e teor, na presença de duas testemunhas.
Denise/MT, 14 de Abril de 2016.
Contratante:

Contratada

_____________________________________
Prefeitura Municipal de Denise-MT
PEDRO TERCY BARBOSA
Prefeito Municipal
_____________________________________
Adore Eventos Ltda - ME
CNPJ: 12.377.872/0001-52

Testemunhas:

Nome: Geslan Carlos Luiz
CPF.: 008.678.511-71

Nome: João Carlos Carneiro daSilva
CPF.: 503.735.521-49
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