
CLÁUSULA SEGUNDA:  Todo material necessário à execução dos serviços será

fornecido conforme a proposta de fls. 04.

CLÁUSULA TERCEIRA: 0 preço total, certo e ajustado pelo serviço é do R$

130.000,00 (cento e trinta mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: O pagamento será efetuado após a apresentação, atestada

pela Secretaria da Cultura.

CLÁUSULA QUINTA: As despesas para a execução deste contrato correr
conta  da  verba  n  02.10.01.13.392.0450.2.215.3.3.90.39.00,  do  orc

vigente.

CLÁUSULA SEXTA: Caberá exclusivamente à CONTRATANTE a lioe?a
realização do espetáculo junto aos órgãos públicos e entidades de cdassxs,
como o ECAD e junto às autoridades locais, como Juizado de Menores além de
todos e quaisquer impostos,  taxas,  contribuições de qualquer espécie c..,

Aos   21_   dias do mês de    março    de   2019   (ccis

mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
no Palácio da Cerâmica situado na Rua Eduardo Fraco, n. 201, bairro São,
José, cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Secretaria de
Planejamento e Gestão, compareceram as partes entre si justas e pactuaaas,
a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessu

jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNP.VMF soo o
n. 59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu Secretário Municlpa".
de Cultura, JOÃO MANOEL DA COSTA NETO, brasileiro, solteiro, advogado,
portador da Cédula de Identidade RG n 50.967.811-7, inscrito no CPF/MF soo
o n 296.837.398-65, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", e, do
outro lado a cantora ELBA RAMALHO, representada pela empresa ACAUÃ

PRODUTORA LIMITADA, com sede a Rua Visconde de Pirajá, n 351, salas
422/423, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/HF soe n
27.687.755/0001-62, neste ato representada por ALEXANDRE AYALA VALENTIM,
portador da Cédula de Identidade RG n 9.033.660.359, inscrito no CPF/líi v
426.064.460-20, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", as quais,
na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, celebram entre s:
o presente contrato de acordo com o estabelecido nas cláusulas e condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a apresentação da
cantora ELBA RAMALHO na Entoada Nordestina 2019, que será realizada no dia

23 de Março de 2019, no Espaço Verde Chico Mendes.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS
PARA A "ENTOADA NORDESTINA 2019", QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E ACAUÃ PRODUTORA LIMITADA,
NO VALOR DE R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA

MIL REAIS).

Contrato n 60/2019Processo n 3775/2019

(prefeitura íMunicipaCcte São Caetano cio Sut
Estado de São Paulo



2)
NOME:
RG:
CPF:

NOME : -5c*
RG: //. J&

CPF: 9<^/.

Testemunha
D

CONTRATADA

Secretári

tes, para que produza(duas) testemunhas, a tu
regulares efeitos de Lei

E, assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado presente contrato, que
lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por 3.-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 0  foro da Comarca de São Caetano do Sul a
competente  para  dirimir quaisquer dúvidas  ou pendências  oriundas  dest

contrato.

Adnirdstracãcejuíobservância  dos  requisitos  acima  causando  p
comprometimento das atividades procedimentais.

ual

rrne
das

de

natureza, devidos por força de lei a todos e quaisquer órgãos publioos ria^
esferas Municipal, Estadual ou Federal, e que sejam decorrentes da prss^t-

contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA: Aplica-se a presente contratação todas as sanções, muita;
e penalidades, contidas nos artigos 55 a 61 do Regulamento do Processo •daí
Licitações e Contratos, aprovado pelo Decreto Municipal n 7.350/95.

CLÁUSULA OITAVA: A presente contratação é lastreada no artigo 25, Incise
III, da Lei Federal n 8.666/93, bem como no artigo 2o, inciso II, nc
Decreto n 11.092/2017, com as alterações introduzidas posteriormente.

CLÁUSULA NONA: Sendo o presente contrato de natureza civil, nenhum outre
direito, além dos constantes deste contrato, serão outorgados a<-

CONTRATADO, em decorrência dos serviços prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA
10.1. 0 gestor da presente contratação será o Sr. JOÃO MANOEL DA COS TI
NETO, Secretário Municipal de Cultura, nos termos do Decreto Municipal rh
11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o a
será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do te
contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro
ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento

ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüe
controle dos prazos de inicio e término contratual, aditamentos
instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado p

continuidade dos serviços ou fornecimento.
10.2.O Gestor  responderá  administrativamente,  civil  e  penalmente p
cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a

Contrato n  60/2019Processo n  3775/2019

Estado de São Paulo

(prefeitura íMunicipaíde São C^etano do Suí
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Assinatura:

CONTRATANTE
Nome e cargo
E-mail insti
E-mail pesso

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafaca, :-:,:

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à corresponc

licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado' na o:

à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e seoirão i.cme1

quando requisitados.

São Caetano do Sul, 21  de marco oe :.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

CNPJ N: 59.307.595/0001-75

CONTRATADA:   ACAUÃ PRODUTORA LIMITADA

CNPJ/MFN: 27.687.755/0001-62

CONTRATO N (origem) : 60/2019Processo n 3'7"'5/2019

DATA DA ASSINATURA: 21/03/2019
VIGÊNCIA: 23/03/2019 - 1 (uma) apresentação

OBJETO: Contrato de prestação de serviços artísticos para "ENTOADA NORDESTINA

2019" DE SÃO CAETANO DO SUL.

VALOR; (R$) : 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS

Estado de São Paulo

(Prefeitura Municipaíde São Caetano do Suí



João Manoel da Costa Neto
Secretário Municipal de Cultura -- SECULT

50. 967.811-7
296.837.398-65

29/03/1982
Rua Giácomo Dalcin, 231 - Olímpico - SCSul -

SP
9 7171 4545

Assinatura

Nome
Cargo
RG n
CPF n
Data de nascimento
Endereço residencial

Telefones
E-mail

Responsáveis que assinarão o ajuste:

Gestor do Contrato:

1.Estamos CIENTES de que:
a)o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá

pelo sistema eletrônico;
b)poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações  de  interesse,  Despachos  e  Decisões,  mediante  regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,  conforme dados aioaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n 21/2311 d;. IITCP;
c)além de disponíveis no processo eletrônico,  todos os Despacha.-  -;
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, ser'13::
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o ártico
90 da Lei Complementar n 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a
partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cóoiqo

de Processo Civil;
d)Qualquer  alteração  de  endereço  -  residencial ou eletrônico  -  a.;,
telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no

processo.

2.Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final

conseqüente publicação;
b)Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais •--•
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que reis

couber.

São Caetano do Sul, 21 de marco de 2019.

presente TERMO, nós, abaixo identificados:P

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

CONTRATADA: ACAUÃ PRODUTORA LIMITADA

CONTRATO N (DE ORIGEM): 60/2019   PROCESSO N:  3775/2019

OBJETO: Contrato de prestação de serviços artísticos para "ENTOADA NORDESTINA

2019" DE SÃO CAETANO DO SUL.

ADVOGADO (S)/ N OAB: (*):

(Prefeitura Municipalde São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



Advogado:  (*)  Facultativo.  Indicar  quando  já constituído,  informarei:.

inclusive, o endereço eletrônico.

Assinatura:

Telefone (s):   f ?^Ç) 2 T^T5~ O

E-mail institucional: Q_

E-mail pessoal:

/Ç)Endereço residencial completo: (*7 \y^ Á/^ f

^X (^Ç /S^  (Á   <M ^

^^O

Pela Contratada:

Nome: ALEXANDRE AYALA VALENTIM

Cargo: Representante Legal

CPF/MF:

RG:

Data de Nascimento:

João Manoel da Costa Neto
Secretário Municipal de Cultura - SECA
50.967.811-7
296.837.398-65
29/03/1982
Rua Giácomo Dalcin, 231 - Olímpico - í

SP
9 7171 4545

Assinatura

Gestor do Órgão/ Contratante:

Nome
Cargo
RG n
CPF n
Data de nascimento
Endereço residencial

Telefones
E-mail

(prefeitura 9/Lunicvpatde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo




