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PROCESSO N° 117/2014
DISPENSA N° 019/2014

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS QUE ENTRE SI FIRMAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE E A EMPRESA K2L EMPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS LTDA TENDO COMO OBJETO A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: K2L Empreendimentos Artísticos LTDA.

CNPJ/MF: 08.485.018/0001-32

ENDEREÇO; Avenida Paisagista José Silva de Azevedo Neto, n° 200 - bloco 7 - s 118

CEP: 22776-056 - Barra da Tijuca

CIDADE - Rio de JaneIro-RJ

REPRESENTANTE LEGAL: Camila Fialho Aguiar

RG. 12.709.142-9-IFP-Rj CPF/MF N° 085.775.997-36

Tel./ Fax; 21 3350-8296

m-M. i

CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

ENDEREÇO: Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho -185 - Centro

CEP.: 14960-000

TEL.: 17-3543-9028 Fax.: 17-3543-9015

RESPONSÁVEL PELO DEP. FINANCEIRO: Aparecido FornazarI - Tei.: 17-3543-9008

RG.: 6.445.274-SSP/SP

CPF.: 541.004.458-49

REPRESENTANTE LEGAL: Toshio Toyota

CARGO: Prefeito

RG.: 4.217.604-SSP/SP

CPF.: 836.817.288-87

E-mail.: gabinete@novohorizonte.sp.gov.br
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As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o pr^ente Contrato de
Apresentação Musical da CANTORA ANITTA, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:

1.1. - Este contrato tem como objeto a apresentação de show musical por parte da Sra. Larissa
de Macedo Machado, vulgo ANITTA, neste ato representada pela empresa K2L Empreendimentos Artísticos
LTDA, ao público presente no:

Local do evento: RODEIO NOVO HORIZONTE 2014

Endereço: Recinto Dr. Ulisses Guimarães - NOVO HORIZONTE - SP.

Data evento: 08/10/2014

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

2.1. - O valor total deste contrato é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), que a
CONTRATANTE em contraprestaçâo à apresentação musicai da artista ANITTA, se compromete a pagar a
titulo de cachê a CONTRATADA.

2.2. - O show deverá estar quitado, em até 3 (três) dias úteis anterior ao evento.

2.3. - O vaior estabelecido na cláusula segunda deverá ser efetuado através de depósito
bancário, na conta corrente, no estabelecimento financeiro abaixo indicado:

Banco HSBC - Agencia N° 0704 - Conta Corrente N° 00543-11 ^ É L
I i

FAVORECIDO: K2L Empreendimentos artísticos LTDA. i v 8 a o «

2.4. - Fica estabelecido entre as partes que o não pagamento da quantia descrita acima na data
convencionada implicará na rescisão do presente contrato.

2.5. - É de conhecimento de ambas as partes que o valor estabelecido no caput da cláusula
segunda deverá ser efetuada em espécie durante o horário de expediente bancário e diretamente na boca do
caixa, sendo certo que a empresa Contratada não aceitará em momento algum qualquer tipo de pagamento
através de cheque ou depósito em caixa eletrônico, sob pena de rescisão do presente contrato.

2.6. - Fica desde já, a parte Contratante ciente de que o comprovante de depósito inerente a
única parcela mencionada acima, deverá ser encaminhado via fac-símile ou. e-maii para a empresa
Contratada no prazo de até 48 horas, após o efetivo pagamento, sob pena de incidir em multa contratual
prevista neste contrato e o cancelamento do show.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

3.1. - O presente instrumento terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação
na imprensa Oficiai.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. - As despesas decorrentes da presente contratação onerarão os recursos orçamentários.
Ficha n° 683
Unidade - 020201 - Assessoria de Gabinete ^ ^ u- *
Funcionai - 04 122.0003.2004.0000 - Manutenção da Assessoria de Gabinete
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Cat. Econ - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1. - O CONTRATANTE compromete-se a oferecer as seguintes condições fundamentais para
a realização do show: policiamento, segurança, palco e suprimento de energia elétrica condizentes com o
equipamento, responsabilizando-se por qualquer risco que possa expor o artista e a terceiros.

5.2. ■ O contratante se responsabiliza a não permitir a permanência de pessoas no palco durante
a apresentação do artista, salvo aquelas ligadas diretamente na qualidade de profissionais técnicos do
espetáculo, as quais deverão portar crachá de identificação fornecido pela produção do show.

5.3. - O CONTRATANTE, para a realização do show, se obriga a providenciar por sua inteira
responsabilidade financeira todos os Alvarás, Licenças, Autorizações e demais exigências de entidade que
possam interferir na realização ou no resultado do espetáculo, tais como órgãos públicos Municipais,
Estaduais e Federais, Autarquias, Poder Judiciário, Bombeiros, Juizado de Menores, Órgãos de Censura de
Divisões Públicas e Instituições de Direitos Autorais, associados ou independentes, etc.

5.4. - Em caso da não realização do show por falta de qualquer um dos documentos citados a
cima necessários perante ao órgão de fiscalização local da cidade onde será realizado o evento, fica desde
já estabelecida multa no valor de 30.000,00 (trinta mil reais) a favor da parte contratada, pagos em até 72
horas da data prevista para o show.

5.5 - O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer 1 (um) camarote ou área reservada do evento
para 20 (vinte) pessoas com boa visualização do show.

Pil l

CLÁUSULA SEXTA ■ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:® *

6.1. - Assume a CONTRATADA (K2L Empreendimentos Artísticos Ltda) a responsabilidade pelo
comparecimento da cantora Sra. Larissa de Macedo Machado, ANITTA, no dia e local acima estipulado para
dar cumprimento aos serviços profissionais ora contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE E DO PATROCÍNIO:

7.1. - A CONTRATANTE poderá proceder a veiculação publicitária através de emissoras de
televisão, jornais, faixas, panfletos e cartazes com ou sem o apoio promocional, a seu exclusivo critério,
ficando, entretanto a associação e inclusão do nome da artista, imagem ou voz, juntamente à marcas, sinais,
dísticos, ou referências às empresas de apoio, condicionada a autorização prévia por via expressa da
CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA MENSAGEM PUBLICITÁRIA;

8.1. - A CONTRATADA se declara ciente de que a CONTRATANTE poderá veicular, em áudio e
vídeo mensagens dos patrocinadores e apoios culturais e/ou de qualquer natureza de interesse e a critério
da CONTRATANTE, antes do início e no final da apresentação da ARTISTA, bem como nos intervalos, se
houver.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO:

9.1.-0 não cumprimento por quaisquer das partes das obrigações assumidas neste contrato
importará na "sua imediata rescisão, independentemente de qualquer aviso ou notificação Judicial ou
extrajudicial ao Infrator, incorrendo o mesmo em multa correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor
total do contrato, além da indenização por perdas e danos, devendo ainda a CONTI^TANTE arcar com
muitas e despesas resultantes de inadimplementos com terceiros, Não havendo a devolução de valores se o
inadimplemento for por motivos da CONTRATANTE.
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unilateral, toda e qualquer quantia paga será revertida em favor da parte que for prejudicada com tal rescisão,
bem como que a parte que der causa para a rescisão contratual deverá arcar com uma multa contratual no
valor equivalente a 50% (cinqüenta) por cento do valor deste contrato, sem o prejuízo do pagamento do valor
contratual ajustado entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO;

10.1. - Para execução do contrato decorrente desta dispensa de licitação, fica vedada a
subcontrataçâo, exceto se autorizada pela Administração.

10 2 - Caso a CONTRATANTE venha ceder seus direitos e/ou obrigações, após obtido a
concordância acima mencionada, fica desde já estabeiecido que a mesma permanecerá, de forma^evogávei
e irretratável, obrigada solidariamente aos fiel cumprimento deste instrumento na qualidade de fiador eprincipal pagador da pessoa a quem ele tiver feito a cessão. ^ ̂

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUDAMENTAÇÃO LEGAL;1 * » 1 ̂
11.1 - O presente contrato será regido pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de jurího de 1993,

atualizada (art. 25, Inc. III - Inexigibilidade), disposições pertinentes da LOM - Lei Orgânica do Município de
Novo Horizonte e parecer da Consultoria Jurídica Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS IMPEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE CÍVIL:

12.1. - A CONTRATADA se reserva o direito de cancelar ou impedir a apresentação estipulada
na Cláusula Primeira, quando:

a) Se não houver condições de segurança;
b) Se as condições técnicas previstas neste instrumento não satisfizerem ou estiverem em

desacordo com o RIDER TÉCNICO apresentado.
c) Em caso de tumultos, distúrbios civis, greves, insurreições, manifestações populares,

terremotos rebelião, epidemias, calamidades, fogo, inundação, explosão, ausência de transporte usual ou
meios de comunicação, ausência de energia elétrica ou demais motivos relevantes que, sem culpa da
CONTRATADA, possam impedir a realização da apresentação;

d) Em caso fortuito ou de força maior, previstos na legislação brasileira;
e) Quando o motivo se fundar em doença de um dos integrantes da banda, comprovada através

de atestado que conclua a Impossibilidade;
f) A CONTRATANTE assume total e absoluta responsabilidade perante quaisquer terceiros que

r  i estejam no evento, ficando desde já estabelecido que na hipótese de ação oiyil e/ou criminai contra a
CONTRATADA, a CONTRATANTE reembolsará a mesma no valor de qualquer indenização que essa venha
Daqar. inclusive honorários advocatícios. , , « «..5^0

□) O CONTRATANTE fica responsabilizado inteiramente por toda e qualquer lesão ocorrida em
face da artista, digo ANITTA, durante o período na qual estiver à disposição do mesmo se responsabilizando
por quaisquer despesas médicas, remédios, tratamentos até a efetiva recuperação da artista de eventual
lôsão

h) Em havendo qualquer lesão que implique na continuidade da carreira da artista temporária ou
definitivamente, fica a parte CONTRATANTE responsabilizada moralmente e materialmente, por todos os
danos causados ao artista nas suas devidas proporções, inclusive eventuais perdas e danos apurados pelamédia dos últi eventualidades acima previstas nas alíneas "b", "c", "d", e "e", as partes de comum
acordo vão agendar nova data para a realização do show previsto neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIERA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. - Não poderá se vincular a apresentação da artista, sob qualquer pretexto ou a qualquer
título, marcas, logotipos ou sinais de qualquer natureza, entidades de cunho religioso ou político-partidário,
salvo quando a CONTRATADA expressamente o permitir.



PMNH Folha

13 2 - Toda e qualquer agenda promocional que envoiva a amaia
oreviamente aprovada pela CONTRATADA, não será permitida a utilização do nome e imagem da artista,
assim como. a realização de foto, filmagem ou a gravação em áudio do evento É expressamente proibida a
gravação e ou/filmagem do show pelo contratante, ou terceiros por ele autorizados.

13.3 - Em caso de interrupção do SHOW por caso fortuito. força maior ou qualquer outro motivo
que impeça a boa realização do show inclusive excesso de fumaça no ambiente, transcorrido num mínimo de
20 (vinte) minutos após o seu início, o mesmo será considerado integralmente realizado.

13.4. - Caso haja o cancelamento previsto neste contrato por inadimplernento das condições
acordadas ou a não realização de show por falta de público todas as despesas ocorridas pelo contratante
serão de sua única responsabilidade perante terceiros não havendo em nenhuma hipótese solidariedade
entre as partes.

13.5. - O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato jamais poderá se^r atribuído aos
integrantes da BANDA, tendo em vista que os mesmos constituem objeto deste contrato, nao sendo parte
deste.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

14.1. - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes eíegem o foro da
Comarca de Novo Horizonte - SP, por mais privilegiada que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições contratuais acima
consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente
com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Novo Horizonte-SP, _ de setembro de 2014

TOSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal

Contratante

K2L EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA
Contratada

Testemunhas Lp '

CARLOS ALBERTO TUPINAMBÁ
RG/CPF: 18.Q99.426-SSP/SP

CPF: 975.198.478-53

LUCIANO LINJARD EÍD
RG: 28.939.574-4-SSP/SP
CPF: 294.494.988+81


