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CLÁUSULA  SEXTA:  Caberá  exclusivamente  à  CONTRATANTE  a  liberaç

realização do espetáculo junto aos órgãos públicos e entidades de classes,

(dois mil e dezenove) , nesta cidade de São CaetanõVao Sul, Estado de São
Paulo, no Palácio da Cerâmica situado na Rua Eduardo Prado, 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
pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO

SUL, pessoa juridica de direito público interno, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu
Secretário Municipal 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 sob o n 296.837.398-65, doravante denominada
simplesmente "CONTRATANTE", e, do outro lado o cantor MARCELO NOVA,
representado pela empresa MARCOS SOUZA RUBIN 25921222850 (MR PRODUÇÕES),

com sede na Rua Lucais, 135, Parque Capuava - Santo André/SP, inscrita no
CNPJ/MF sob n 18.211.228/0001-96, neste ato representada por MARCOS SOUZA
RUBIM, portador da Cédula de Identidade RG n 293.236.951, inscrito no
CPF/MF n 259.212.288-50, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA",
as quais, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas,
celebram entre si o presente contrato de acordo com o estabelecido nas
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a apresentação de

Show do artista MARCELO NOVA, no "ENCONTRO ANUAL DE CARROS ANTIGOS 2019",
que será realizado no dia 21_ de Julho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: Todo material necessário à execução dos serviços será

fornecido conforme a proposta de fls. 04.

CLÁUSULA TERCEIRA: O preço total, certo e ajustado pelo serviço é de R$

19.000,00 (dezenove mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: CLÁUSULA QUARTA: O pagamento será efetuado até 15 dias

após a apresentação do artista.

CLÁUSULA QUINTA: As despesas para a execução deste contrato correrão por

conta da verba n 02.10.01.13.392.0450.2.215.3.3.90.39.00, do or

vigente.

2019dedias do mês deAos

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS
PARA O ^ENCONTRO ANUAL DE CARROS ANTIGOS
2019", QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E MARCOS
SOUZA RUBIN 25921222850 (MR PRODUÇÕES), NO
VALOR DE R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS).
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NOME:
RG:
CPF:CPF:

NOME:^

Testemunhas:

IN/MARÇOS Sj
/"coi

Secretárioo Contrato

E, assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o presente contrato, que

lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e pelas

testemunhas, a tudo presentes e de tudo cientes, para que produza os

regulares efeitos de Lei

como o ECAD e junto às autoridades locais, como Juizado de Menores além de

todos e quaisquer impostos, taxas, contribuições de qualquer espécie ou

natureza, devidos por força de lei a todos e quaisquer órgãos públicos das

esferas Municipal, Estadual ou Federal, e que sejam decorrentes da presente

contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA: Aplica-se a presente contratação todas as sanções, multas

e penalidades, contidas nos artigos 55 a 61 do Regulamento do Processo das
Licitações e Contratos, aprovado pelo Decreto Municipal n 7.350/95.

CLÁUSULA OITAVA: A presente contratação é lastreada no artigo 25, inciso

III da Lei Federal n 8.666/93, com as alterações introduzidas

posteriormente.

CLÁUSULA NONA: Sendo o presente contrato de natureza civil, nenhum outro

direito, além dos constantes deste contrato, serão outorgados ao

CONTRATADO, em decorrência dos serviços prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA: O foro da Comarca de São Caetano do Sul é o competente

para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste contrato.
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CONTRATANTE
Nome e cargo: JOÃO MANOEL DA COSTA NETO - Secretário Municipal da

Cultura
E-mail institucional: joão mcneto@hotmail.com

E-mail pessoal: joão.manoel@saoj^ae4^anodosul. sp.gov.br

Assinatura:

São Caetano dde 2019.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à

correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo

administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

CNPJ N: 59.307.595/0001-75
CONTRATADA:MARCOS SOUZA RUBIN 25921222850 (MR PRODUÇÕES)

CNPJ/MFN: 18.211.228/0001-96
CONTRATO N (origem): 193/2018Processo n 12.369/2019
DATA DA ASSINATURA: ~2 5" / <^? I ?<€>/ ^\

VIGÊNCIA: 01  (uma) apresentação
OBJETO:CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS.

VALOR (R$): 19.000,00 (dezenove mil reais).

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS

(prefeitura Municipal de São C^etano do Sul
Estado de São Paulo



de 2019.a

Responsávels

2.    Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e

conseqüente publicação;

b)Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais

couber.

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 abaixo

indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n 01/2011 do TCESP;

c)além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e

Decisões que vierem a ser tomados, 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, em 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, conforme regras do Código

de Processo Civil;

d)Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou

telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no

processo.

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
CONTRATADO:  MARCOS SOUZA RUBIN 25921222850 (MR PRODUÇÕES)
CONTRATO N (DE ORIGEM): 193/2019    PROCESSO N:  12.369/2019
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS.

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

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

^prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o

endereço eletrônico.

E-mail institucional:

E-mail pess

Telefone(s):

Assinatura:

t/A /AEnder

Data

Cargo:  MrnPL / //>

- SP

João Manoel aa Costa Neto

Secretária Municipal de Cultura - SECULT

50.967.811-7

296.837.398-65

Rua Giácomo Dalcin, 231 - Olimpico - SCSul

+55 11 971714545
joão mcneto@hotmail.com

1oão.manoel@saocaetanodosul.sp.gov.br

Nome

Cargo

RG n

CPF n

Endereço residencial

Telefones

e-mail

Assinatura

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO JURISDICIONAPO/GESTOR DO CONTRATO

(prefeitura Municipal de São Cdetano do Sut
Estado de São Paulo




