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CONTRATO N.º 12/2014 
PROCESSO 909/2014  

 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
IÚNA - ES, E DE OUTRO LADO A EMPRESA TERESA CRISTINA RICCI, NA 
FORMA DECLARADA ABAIXO: 
 

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, 
com sede à Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. Rogério Cruz Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF 
n.º 221.210.306-97 e RG n.º M-384687-SSP/MG, residente e domiciliado à Avenida Ademar 
Vieira da Cunha, nº 908, bairro Vila Nova, neste Município, doravante denominado 
CONTRATANTE, de outro lado a empresa TERESA CRISTINA RICCI, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.171.259/0001-60, situado na Rua Dom Helvecio II, bairro João XXIII, Anchieta/ES, cep; 
29.230-000, neste ato representada por TERESA CRISTINA RICCI, brasileira, empresária, 
portadora do CPF nº 086.062.977-55, residente na Rua Dom Helvecio II, 2, bairro João XXIII, 
Anchieta/ES, cep: 29.230-000, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem assinar 
o presente termo de contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes, sem prejuízo da 
legislação aplicável: 
 
01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
1.1 - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na apresentação 
de Show Artístico com a “Banda Tropical Brasil”, no evento do Carnaval do município de Iúna, 
que ocorrerá nos dias 01, 02, 03 e 04 de março de 2014, conforme solicitação da Secretaria 
de Cultura, Esporte e Turismo. 
1.2 - Ao presente Contrato será aplicado, no que couber, a Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
 
02 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO 
2.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da verba orçada sob 
o n.º 130001.1339200302.081.33903900000 – Ficha 316. 
 
03 - CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1 - O valor do presente contrato é de R$10.500,00 (dez mil quinhentos reais). 
3.2 - O pagamento será efetuado diretamente à Contratada, junto à Tesouraria da Prefeitura 
Municipal de Iúna - ES, mediante apresentação de nota fiscal e atestados da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. 
3.3 - O Contratante poderá reter o pagamento do serviço contratado nos seguintes casos: 
I - imperfeição dos serviços executados; 
II - inexecução dos serviços contratados 
3.4 - O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original. 
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04 - CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do 
Contratante, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 
4.2 - O representante do(a) Contratado(a) anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas observadas. O agente fiscalizador do contratante será o Sr. Gilmar de Oliveira 
Bastos, matrícula nº 305035, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de 
Gestão. 
4.3 - No interesse do cumprimento do Contrato, a fiscalização do Contratante poderá exigir, 
por escrito, a substituição de empregados do(a) Contratado(a), que deverá cumprir a 
exigência no prazo de dois dias úteis. 
4.4 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz 
a responsabilidade do(a) Contratado(a) por qualquer irregularidade. 
4.5 - Os funcionários do(a) Contratado(a) deverão prestar serviços devidamente 
uniformizados, com crachá de identificação. 
 
05 - CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS 
5.1 – A vigência do presente será da sua assinatura até 10 de março de 2014. 
5.2 – O serviço deverá ser executado em 02 de março de 2014. 
5.3 - Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela 
autoridade competente. 
 
06 - CLÁUSULA SEXTA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 
6.1 - O Contrato poderá ser prorrogado nos seguintes casos: 
a) Superveniências de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
b) Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no 
interesse do Contratante; 
c) Acréscimos ou supressões das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações; 
d) Impedimento da execução do Contrato por ato ou fato de terceiros, reconhecido pelo 
Contratante, em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
e) Omissão ou atraso de providência a cargo do Contratante, do qual resulte diretamente 
impedimento ou retardamento na execução do Contrato. 
 
07 - CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES: 
7.1 - No caso do(a) Contratado(a) não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, 
serão aplicadas as seguintes penalidades: 
a - Multa; 
b - Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de fornecimento dos serviços; 
c - Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Iúna e, 
d - Declaração de inidoneidade. 
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7.2 - Será aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia até 
o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem prestados quando o(a) Contratado(a), sem 
justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida. 
7.3 - Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando o(a) 
Contratado(a): 
a - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
b - Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização do Contratante; 
c - Desatender as determinações da fiscalização; 
d - Cometer faltas reiteradas na entrega dos produtos; 
e - Não iniciar sem justa causa, a prestação dos serviços no prazo fixado; 
7.4 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando o(a) 
Contratado(a): 
a - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o contratados; 
b - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 
dolo ou má fé, venha a causar danos ao Contratante ou a terceiros, independentemente da 
obrigação do(a) Contratado(a) em reparar os danos causados. 
7.5 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando o(a) Contratado(a), 
sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 
revestida de má fé, a juízo do Contratante, independentemente das demais sanções cabíveis. 
a - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao 
infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 
b - As multas aplicadas deverão ser recolhidas junto à Tesouraria da Prefeitura, dentro do 
prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente 
do julgamento de pedido de reconsideração do recurso. 
 
08 - CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO: 
8.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato, independentemente das sanções legais 
e contratuais aplicáveis: 
a - A inexecução total ou parcial do Contrato; 
b- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 
o falecimento do proprietário, em caso de firma individual; 
c - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do(a) Contratado(a), de 
forma que prejudiquem a execução do Contrato; 
d - A paralisação dos trabalhos, sem motivo justificado, e prévia comunicação ao Contratante, 
por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos; 
e - O não cumprimento de cláusulas contratuais e prazos; 
f - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais e prazos; 
g - O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
h - A subcontratação total ou parcial do objeto sem anuência do Contratante, a associação 
do(a) Contratado(a) com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação; 
i - O desatendimento das determinações regulares de autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93; 
j - O cometimento reiterado de falhas na sua execução; 
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k - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Contratante, 
decorrentes da execução do contrato ou parcelas destes, já recebidas ou executadas, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada 
ao(à) Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas 
até que seja normalizada a situação; 
l - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 
8.2 - A rescisão do contrato poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos itens 8.1.a a  8.1.k. 
8.3 - A rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
09 - CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
9.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
9.1.1 -  Unilateralmente pelo Contratante: 
a - Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica dos seus objetivos; 
b - Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 
quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.1.2 - Por acordo entre as partes: 
a - Quando necessária a modificação do regime de prestação de serviços em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
b - Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem 
a correspondente execução do serviço; 
c - O(a) Contratado(a) fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
d - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes 
para mais ou para menos conforme o caso; 
e - Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do(a) 
Contratado(a), o Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro 
inicial. 
 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS: 
10.1 - É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) Contratado(a) todas as despesas 
decorrentes do presente, para a sua plena execução, como também os encargos trabalhistas, 
tributários, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultante de vínculo empregatício, 
cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao Contratante. 
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11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1 - Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra 
relativa ao presente Contrato, ficando o(a) Contratado(a) responsável por tudo o que vier a 
ocorrer durante o período do Contrato. 
11.2 - Os gastos relativos a equipamentos e ferramentas necessárias para a execução do 
presente Contrato, correrão por conta do(a) Contratado(a). 
11.3 – A contratada não se responsabiliza por qualquer tipo de furto/roubo, nos imóveis 
durante o período de monitoramento, não se eximindo, porém, de prestar esclarecimentos 
quanto ao ocorrido. 
 
12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OUTRAS RESPONSABILIDADES: 
12.1 – As despesas e responsabilidades de camarim, transporte aéreo e terrestre, 
alimentação, hospedagem, encargos fiscais, trabalhistas e sociais, segurança pessoal do artista 
e sua equipe serão por conta exclusiva da empresa contratada. 
 
13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 
13.1 - Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimirem quaisquer dúvidas resultantes 
do presente, com expressa renúncia, por mais privilegiado que outro possa ser. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas infra firmadas, para que se produza seus efeitos legais, 
após lido e achado conforme. 
 
Iúna - ES, 28 de Fevereiro de 2014. 
 
      
MUNICÍPIO DE IÚNA – ES                                                                   
Rogério Cruz Silva - Prefeito Municipal                                     
Contratante                                                                                         
 
 
TERESA CRISTINA RICCI  
Teresa Cristina Ricci / ou procurador legalmente habilitado 
Contratado 
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