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CONTRATO Nº 071/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121.036/2013 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2013 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JAGUARÉ 
CONTRATADO: GRUPO MOXUARA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME 
 
Termo de Contrato para Prestação de Serviços que entre si fazem o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, 
pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sua sede administrativa estabelecida à Avenida 09 
de Agosto, nº 2.326, no Centro desta Cidade de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 27.744.184/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
Rogério Feitani, portador do CPF-MF nº 031.761.907-19 e RG nº 1.172.457-SPTC-ES, de ora em 
diante denominado CONTRATANTE e a empresa: GRUPO MOXUARA PRODUÇÕES 
ARTISTICAS LTDA-ME, com sede na Rua Damasco, 55 – Vila palestina - Cariacica – CEP 
29.145-604 – Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.222.059/0001-50 – Fone 
0XX-27-3336-3921, representada neste ato por seu Sócio Administrador o Senhor Flavio Vezzoni, 
brasileiro, solteiro, portador da CI nº 680.553-SPP-ES e do CPF nº 823.580.607-04, doravante 
denominada CONTRATADO, em vista do Processo Administrativo nº 121.036 de 15 de Março de 
2013, regido pelas Cláusulas e condições seguintes: 
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1 – Este contrato tem como objeto a apresentação de show musical por parte do GRUPO 
MOXUARA PRODUÇÕES ARTISTICAS, no dia 12 de Abril de 2013, às 20:00hs, à ser realizado 
na Praça Municipal de Jaguaré para abertura da ‘SEXTA CULTURAL”, neste Município de 
Jaguaré. 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 
2.1 – A CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento do GRUPO MOXUARA 
PRODUÇÕES ARTISTICAS, no dia 12 de Abril de 2013, para apresentação de show musical com 
início previsto às 20:00 horas e término às 21:15 horas. 
2.2 – A CONTRATADA fará a escolha do repertório a ser executado, não podendo a 
CONTRATANTE se opor. 
2.3 – A CONTRATADA arcará com as despesas de Aéreas, Transporte, hospedagem, alimentação, 
translada local, carregadores e impostos, para as 10 (dez) pessoas do Grupo Moxuara. 
2.4 – A CONTRATANTE obriga-se a providenciar palco devidamente coberto, iluminação, 
sonorização e camarim de acordo com as exigências da CONTRATADA. 
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2.5 – A CONTRATANTE obriga-se a providenciar por sua inteira e exclusiva responsabilidade os 
alvarás e licenças necessárias, expedidas pelas repartições públicas competentes, bem como as 
exigidas pelas associações de direitos autorais e demais documentos necessários à realização do 
evento. 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1 – Obriga-se a CONTRATANTE a pagar à CONTRATADA a importância de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), sendo este pagamento através de cheque nominal ou depósito bancário. 
4 – CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1 – Os recursos orçamentários, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo 
CONTRATANTE, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
074 – Gerência de Cultura 
3.3.3.90.39.23000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Festividades e 
Homenagens). 
Ficha: 00216 
5 – CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS: 
5.1 – Todos os tributos, obrigações trabalhistas, encargos sociais, danos materiais e pessoais que 
incidem ou vierem a incidir sobre o objeto deste INSTRUMENTO correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA. 
6 – CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 
6.1 – O presente contrato terá sua vigência iniciada na data de sua assinatura e vencimento em 
12 de Abril de 2013, podendo ser prorrogado, conforme determina o Art. 57 da Lei 8.666/93. 
7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1 – A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências previstas na Lei 8.666/93, inclusive com a declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaré, conforme estabelece o Art. 87 e seus incisos 
da supracitada Lei. 
7.2 – A não realização dos trabalhos contratados sujeita o infrator ao pagamento das perdas e 
danos desde já estipulados em 50% do valor do contrato, quando a rescisão de ser até 30 dias, e 
80% quando se der com menos de 30 dias da realização do evento, somente sendo reconhecido 
quando feito por escrito em correspondência registrada. 
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8 – CLAUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 – As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, 
para que por meio dele possam ser dirimidas quaisquer dúvidas que por ventura venham surgir, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
8.2 – E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, as quais subscritas pelo representante legal do CONTRATANTE e do 
CONTRATADO para que se produzam os efeitos desejados. 
  
  Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré-ES, aos onze dias do mês de abril do ano de 
dois mil e treze. 
 
 
 
 
 

Rogério Feitani - Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

GRUPO MOXUARA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME 
Flavio Vezzoni - Sócio Administrador 

CONTRATADA 


