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CONTRATO Nº 002/2017 PMXV 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
XAVANTINA E A EMPRESA CLARICE APARECIDA 
ANTUNES REGINATTO ME, OBJETIVANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, 
CARRETA PALCO, GERADOR DE ENERGIA E 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS SENDO 
BANDA/GRUPO/ARTISTA/DUPLA SERTANEJA/DJ/MC PARA 
ANIMAÇÃO DO 53º ANIVERSÁRIO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO XAVANTINA. 

 
O MUNICÍPIO DE XAVANTINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob o 
nº 83.009.878/0001-15, com sede administrativa na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, 
Xavantina, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ENOIR FAZOLO, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CLARICE APARECIDA ANTUNES 
REGINATTO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.457.555/001-74, 
com sede na Rua Antônio Cordenonsi Filho, 1576, Bairro Primavera, Xaxim/SC, CEP 89.825-000 
neste ato representada pela empresária individual CLARICE APARECIDA ANTUNES REGINATTO 
portadora da Cédula de Identidade nº 4910011/SSPSC e inscrita no CPF sob o nº 049.648.719-16, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação 
modalidade Pregão Presencial nº 044/2016 PMXV, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa do ramo de produções artísticas 
objetivando a locação de equipamentos de sonorização, iluminação, carreta palco, gerador de 
energia e contratação de artistas sendo banda/grupo/artista/dupla sertaneja/DJ/MC para animação do 
53º Aniversário Político Administrativo do Município Xavantina, conforme especificações constantes 
no item 10 e Anexo "C" do Processo Licitatório nº 069/2016 PMXV, modalidade de Pregão Presencial 
nº 044/2016 PMXV. 
 
1.1.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 
partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº 044/2016 
PMXV, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
2.1. Os Shows serão realizados nos dias 02 de fevereiro de 2017, 04 de fevereiro de 2017 e 05 de 
fevereiro de 2017. 
 
2.2. As atrações deverão estar assim divididas:  
 
2.2.1. Show 01 - Para o dia 02 de fevereiro de 2017, a proponente deverá oferecer em sua proposta 
comercial 01 (um) show exclusivamente devendo ser uma equipe de motoqueiros para realização de 
show de manobras radicais com domínio total de motos, com narração durante as apresentações, 
com material pirotécnico durante a apresentação do show, drifting durante o show. O Show deverá 
ser de no mínimo 02:00 horas, começando o show as 20:00 horas até às 22:00 horas do dia 02 de 
fevereiro de 2017. 
 
2.2.2. Show 02 - Para o dia 04 de fevereiro de 2017 a proponente deverá oferecer em sua proposta 
comercial 01 (um) show devendo ser exclusivamente um(a) da(a) seguinte(s) bandas/grupos/artista: 
Banda Mercosul; ou Banda Passarela; ou Brilha Som; ou Sigma Show. O Show deverá ser de no 
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mínimo, 03:00 horas, começando o show às 20:00 horas até às 23:00 horas do dia 04 de fevereiro de 
2017. 
 
2.2.3. Show 03 - Para o dia 04 de fevereiro de 2017 a proponente deverá oferecer em sua proposta 
comercial 01 (um) show devendo ser exclusivamente um dos seguintes DJ/MC: Dj Rodrigo Campos; 
ou Dj Celso; ou Mc Jair da Rocha; ou Dj André Zanella. O Show deverá ser de no mínimo, 01:30 
horas, começando o show às 23:00 horas até às 23:30 horas do dia 04 de fevereiro de 2017, fará 
intervalo tocará novamente das 01:30 horas até às 02:30 horas do dia 05 de fevereiro de 2017. 
 
2.2.4. Show 04 - Para o dia 04 de fevereiro de 2017 a proponente deverá oferecer em sua proposta 
comercial 01 (um) show devendo ser exclusivamente um(a) da(a) seguinte(s) bandas/artista: Diego e 
Gabriel; ou Evandro e Henrique; ou Classy; ou Adson e Alana. O Show deverá ser de no mínimo, 
02:00 horas, começando o show às 23:30 horas do dia 04 de fevereiro de 2017 até às 01:30 horas do 
dia 05 de fevereiro de 2017. 
 
2.2.5. Locação de Equipamentos - Locação de sonorização, iluminação, careta palco coberto e 
gerador de energia silenciado e painel de led para o 53º Aniversário Político Administrativo do 
Município de Xavantina, sendo que todos os equipamentos devem estar instalados e funcionando até 
às 17:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2017 e sua remoção dar-se-á após as 03:00 horas do dia 05 
de fevereiro de 2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
3.1. O contrato terá prazo de vigência da data de assinatura até 28 de fevereiro de 2017.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E REAJUSTES 
 
4.1. Pela prestação do serviço previsto na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total global de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais). 
 
4.2. As despesas decorrentes da prestação do serviço, objeto deste Contrato, correrão por conta das 
dotações previstas na Lei Orçamentária do Exercício de 2017 nº 1552/2016, Projeto Atividade: 2014 – 
Auxiliar nos Eventos e Promoções – 04.03.27.813.0005 – 3.3.90.00.00.00.00.00. 
 
4.3. Aos preços contratados não serão concedidos reajustes. 
 
4.4. Por força do contido no Decreto Federal n° 7.507/2011, para pagamento dos valores devidos, a 
empresa preferencialmente deverá manter conta corrente no Banco do Brasil, ou em caso da conta 
ser em outro banco, as tarifas bancárias decorrentes da transferência serão descontadas dos valores 
devidos ao fornecedor. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do objeto deste contrato em até 30 (trinta) dias após 
prestação dos serviços e a retirada de todos os equipamentos, mediante apresentação de nota fiscal, 
por parte da CONTRATADA, devidamente atestadas por servidor responsável, sendo que para cada 
dia deverá ser emitida uma nota. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 
comerciais e fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 
pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 
solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 
 
6.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do artigo 70 do Código de 
Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATATA intentarem 
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reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 
 
6.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à 
segurança e medicina do trabalho. 
 
6.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 
necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 
Previdenciárias. 
 
6.1.3. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à CONTRATANTE, ao 
meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste termo, respondendo por 
si e por seus sucessores. 
 
6.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 
desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 
 
6.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 
represente, integralmente, em todos os seus atos. 
 
6.1.6. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas. 
 
6.1.7. Recolher o ISSQN devido na base territorial da execução dos serviços. 
 
6.1.8. A CONTRATADA deverá apresentar de forma escrita e formal o repertório de músicas 
que será cantado por todos os Artistas contratados até o dia 20/01/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas 
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as 
consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer 
indenização. 
 
7.2. A rescisão contratual poderá ser: 
 
7.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
 
7.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, sujeita-se a CONTRATADA às 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 
 
8.1.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não 
cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, 
e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do serviço não prestado. 
 
8.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, 
o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
9.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na 
forma prevista em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
11.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da Lei 
nº 8.666/93, e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seara - SC, para qualquer procedimento relacionado com o 
cumprimento do presente Contrato. 
 
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 
duas testemunhas que a tudo assistiram. 
 
 
Xavantina - SC, em 12 de janeiro de 2017. 
 
 
MUNICÍPIO DE XAVANTIVA – CONTRATANTE 
Enoir Fazolo – Prefeito 
 
 
CLARICE APARECIDA ANTUNES REGINATTO ME - CONTRATADA 
Clarice Aparecida Antunes Reginatto – Empresária  
 
 
 
Testemunhas: 
 
01. ______________________________ 
Nome: Vânia Salete Mirandolli 
CPF: 051.406.269-00 

02. ______________________________ 
Nome: Joselino Luiz Naissinger 
CPF: 047.840.569-39 

 


