SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Contrato n. 055/2012-2014
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS

Instrumento jurídico-administrativo de contratação de prestação de
serviços artísticos para o CAU/MS em Campo Grande, MS.

Através do presente instrumento particular, subordinado aos preceitos do regime jurídico de direito público,
previsto na Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, que fazem entre si,

CONTRATANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, autarquia federal criada
através da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrita no CNPJ sob n. 14.807.913/0001-29, com sede na Rua
Espírito Santo, 205, esquina com Avenida Afonso Pena, CEP 79020-080, Campo Grande-MS, representado neste
ato por seu Presidente, Arquiteto e Urbanista Osvaldo Abrão de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF
081.788.101-82, residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA: GRUPO SAMPRI, inscrito no CNPJ 19.135.788/0001-71 representado pela Sr. Luciana de Lima
Thomaz, brasileira, solteira, músico, CPF n^. 957.577.751-49, com endereço na Avenida Monte Castelo, n^. 1562,
Bairro Monte Castelo, CEP 79011-540, na cidade de Campo Grande-MS.
celebram e firmam o compromisso de prestação de serviços artísticos, em Campo Grande, MS, mediante as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO

1.1. O presente Contrato obedece aos termos do processo administrativo respectivo, com propostas, análise de
mercado e justificativa de Dispensa de Licitação, conforme disposição do art. 24, inciso l, da Lei ns 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA-DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços artísticos (apresentação musical ao vivo), pelo
CONTRATADO, em evento realizado pelo CONTRATANTE, no dia 16 (dezesseis) de maio de 2014, das 20 as 23 horas
com intervalo de 20 minutos, no local denominado ECO HOTEL DO LAGO - R. Bom Retiro, ns 1.098, Bairro Chácara
das Mansões. C. Grande/MS.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. O CONTRATADO deverá estar no local acima especificado, às 19:30h, do dia 16 e maio de 2014, com os
'instrumentos musicais (violão, cavaco e pandeiro) e equipamentos necessários para a prestação dos serviços
artísticos.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Efetuar o pagamento dos valores estabelecidos no presente contrato;
4.2 Fornecer água aos integrantes do grupo durante o período da apresentação.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços mencionados no presente contrato serão executados pela CONTRATADA com total autonomia e
liberdade, assumindo o compromisso de atingir e de fazer cumprir os objetivos deste contrato.

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE SOBRE OS SERVIÇOS CONTRATADOS

6.1. O contratado será responsável pelos músicos e instrumentos necessários à apresentação.
6.2. O contratado responderá pelo comportamento e remuneração dos funcionários e auxiliares, ficando claro que
nem o contratado, nem os demais músicos e auxiliares desejam ou manterão qualquer tipo de vínculo com o
contratante, especialmente, de ordem trabalhista.
6.3. Ficará sob responsabilidade do contratado todos os ónus, multas, taxas, tributos, encargos, trabalho etc.,
causados por sua atividade ou que forem necessárias para a regularização das apresentações, inclusive junto a,
Ordem dos Músicos, prefeitura e outros órgãos públicos e privados, assim como demais despesas decorrentes das
apresentações.
6.4. A apresentação deverá ser de ótima qualidade, o volume não poderá impedir conversas em tom normal
dentro do estabelecimento e, muito menos, infringir posturas municipais ou de ordem pública.
6.5. Todas as despesas que o contratado ou seus auxiliares cobrarem do contratante, assim como prejuízos
causados por comportamento inadequado ou prejudiciais à empresa, deverão ser ressarcidas pelo contratado
imediatamente, ficando o contratante, desde já, autorizado a descontar esses valores das somas a serem pagas e
cobrando o restante, se for o caso, posteriormente.
6.6. O CONTRATADA terá livre arbítrio nas suas determinações e prestará os serviços profissionais contratados nos
casos atenuantes a este Contrato com honestidade e dedicação, resguardando os interesses do CONTRATANTE,
sem prejuízo de sua dignidade profissional, respondendo, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos
que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua acão ou omissão, dolosa ou culposa, na
execução desta contratação, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em dinheiro,
cheque ou depósito/transferência bancária na conta (Banco do Brasil, Ag. 2959-9, CC 13540-2 em nome de Luciana
de Lima Thomaz) a ser efetuado em 01 (uma) parcela, no dia 15/05/14 mediante a emissão de Nota Fiscal, pelo
total de 03 (três) horas de apresentação.
7.2. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nas mesmas condições da
clausula acima pela locação e instalação dos seguintes equipamentos, necessários para a prestação dos serviços
artísticos:
Equipamentos a serem utilizados no evento:
- 02 Caixas de PA Fly 500, montadas em tripés;
-01 Potência;
- 01 Mesa de som Roland 16 canais;
- 01 Sistema completo de fones, com 3 vias independentes;
- 05 Microfones com pedestais;
-01 CD player;
- 01 Sistema de AC e cabeamento.
Serviços a serem realizados:
- Transporte, montagem e instalação dos equipamentos;
- Acompanhamento técnico durante o evento;
- Operação do som.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. O presente contrato é celebrado para a data prevista no presente instrumento, sendo vedada a 'sua
prorrogação.
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:
9.1.1. Por ato unilateral do CONTRATANTE, quando ocorrer:
9.1.1.1. não-cumprimento ou cumprimento irregular deste Contrato, trabalhos técnicos ou prazos;
9.1.1.2. lentidão ou atraso injustificado na prestação dos serviços;
9.1.1.3. a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.1.1.4. subcontratação dos serviços previstos no presente Contrato;
9.1.1.5. desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como, a de seus superiores;
9.1.1.6. cometimento de falhas na execução deste Contrato;
9.1.1.7. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, caso fortuito ou força maior,
regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato e devidamente justificadas pelo
CONTRATANTE;
9.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.
9.3. Judicialmente, nos termos da legislação.
9.4. O presente Contrato ainda poderá ser rescindido a qualquer tempo por ambas as partes, mediante aviso
prévio de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas. Na falta deste por qualquer das partes, será devido à parte
prejudicada o valor equivalente a 20% do valor do contrato, a título de multa contratual, e que deverá ser paga
integralmente no ato da rescisão.
9.5. Fica convencionado entre as partes que a falta de prestação de serviços por parte da CONTRATADA, desde que
por motivo de força maior devidamente comprovado e que não resulte em multa ou penalidade para o
CONTRATANTE, não será motivo para rescisão do presente instrumento, permanecendo em vigor todas as
cláusulas e condições.
CLÁUSULA DÉCIMA- DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁR1OS

10.1. Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)
10.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte classificação
orçamentaria: 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Despesas com eventos, feiras e congressos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Campo Grande/MS, para dirimir quaisquer
dúvidas, porventura oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justas e CONTRATADAS assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e
forma e para um só efeito de direito.
Campo Grande (MS), 14 de maio de 2014.
CONTRATADA:

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

LUCIANA DE UMA THOMAZ

PRESIDENTE DO CAU/MS
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

GRUPO SAMPRI

CPF. 957.577.751-49

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

TESTEMUNHAS:

NOME^CPF:

f )

Evandrv Murilo L de Souza
Assessor de Planejamento
CPF'.Ot6J54Z311-4fr

