
                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000 - CNPJ: 87.490.306/0001-51   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

CONTRATO 056/2021 
 

EDITAL DE ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 016/2021  

N° DO PROCESSO: 36239/2021 
 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de  

Restinga  Sêca  e   a  empresa BANDA TOCK DI 

CLASSE para realização de show artístico musical. 
 

O  MUNICÍPIO  DE  RESTINGA  SÊCA  (RS),  CNPJ  nº  87.490.306/0001-51,  neste  ato 

representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. Agrônomo, 

inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e RG sob nº 5078300091, residente e domiciliado na Av. Júlio de 

Castilhos nº 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa BANDA TOCK DI CLASSE, CNPJ nº 18.495.337/0001-82, com sede à Rua Paulo 

Roepke, nº 149, bairro Centro, Município de Restinga Sêca (RS), CEP 97.200-000, representada pelo Sr. 

Gelson Vollmer Correa, inscrito no CPF sob nº 588.467.270-53, neste ato denominada CONTRATADA 

tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 
 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de show artístico musical da banda Tock di 

Classe para apresentação através de Live (apresentação de banda sem participação de público), com 

duração de 4 horas, a ser realizado na Estação Férrea em alusão ao “Dia do Colono e Motorista”, 

promovido pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, no dia 

18 de Julho de 2021, com início às 14 horas e transmissão ao vivo pela Rádio e Jornal Integração. 
 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á pela prestação de serviços para realização do 

show artístico musical através de Live, devendo a contratada fornecer todo o pessoal, equipamentos e 

instrumentos musicais necessários para realização do objeto contratado. 
 

3. VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$  2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais); 
 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a efetiva realização do 

evento, mediante apresentação da fatura e aprovação desta pela Secretaria responsável. 

Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IPCA (IBGE) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
 

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do contrato. 
 

4. DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 4 (quatro) horas, com início às 14h do dia 18 de julho de 

2021 e término as 18h do dia 18 de julho de 2021.  
 

5. DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 

Classificação Funcional Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Bloqueio 

R$ 

13 392 00 39 10 80 1080 339039 01 2.500,00 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. DA CONTRATADA: 
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a) Organizar e preparar, antecipadamente, todos os detalhes necessários para a realização da apresentação 

artística, em especial: organização de material, equipamentos e instrumentos, afinação, testes e ensaios; 

b) Iniciar a apresentação pontualmente no dia e horário pactuados neste instrumento; 

c) Executar o show com repertório diversificado e sem erros; 

d) Preencher corretamente o roteiro musical para ser entregue ao Escritório Central de Arrecadação 

(ECAD) para fins de pagamento dos direitos autorais aos titulares das músicas tocadas no evento; 

e) Arcar com despesas referentes à alimentação, transporte e hospedagem de seus colaboradores; 

f) Responsabilizar-se pela eficiência e disciplina de seus colaboradores e dos serviços prestados; 

g) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato, bem como 

encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la à 

época própria, uma vez que os integrantes da banda não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

Contratante; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da prestação dos serviços e ainda das 

obrigações estabelecidas na legislação especifica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus 

integrantes, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

j) Manter a equipe artística devidamente caracterizada e utilizando-se de equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 

k) Fornecer e exigir dos colaboradores o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 

normas regulamentares, afastando do serviço aquele (s) empregado (s) que se negar (em) a usá-los; 

l) Manter disponível toda a mão-de-obra necessária para garantir os serviços, nos regimes contratados 

obedecidos às disposições da legislação trabalhista vigente; 

m) Responder, em relação aos seus colaboradores, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, gratificações, seguros de acidentes, tributos, 

indenizações e outras que por ventura venham a ser criadas por leis; 

n) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou aos bens da mesma, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

o) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

p) Responsabilizar-se por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as 

providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por sua equipe quando da execução 

do serviço objeto do contrato. 

r) Executar os serviços conforme o Termo de Referência, disponibilizando toda a mão de obra e material 

necessários. 

s) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 

licitação; 
 

6.2. DA CONTRATANTE: 

a) Designar e apresentar à Contratada o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 

cumprimento do Contrato; 

b) Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 

8.666/93; 

d) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da Contratada para que as falhas 

possam ser corrigidas a tempo; 

e) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 

desconformidade verificada, fixando-lhe prazo para regularização, sob pena de serem-lhe aplicadas as 

sanções legais e contratuais previstas; 

f) Atestar e encaminhar ao setor responsável pelo pagamento, logo após o aceite do serviço, os 

documentos de cobrança emitidos pela Contratada; 

g) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 



                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000 - CNPJ: 87.490.306/0001-51   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

h) Não efetuar nenhum pagamento à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 
 

7. DAS PENALIDADES: 

7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a infração, estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção e sem prejuízo ao resultado: 

advertência; 

b) executar o objeto do contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) minutos: advertência; 

c) executar o objeto do contrato com atraso injustificado superior a 30 (trinta) minutos: multa de 1% 

sobre o valor contratado a cada 30 minutos de atraso; 

d) realizar a apresentação deficiente de material, equipamentos e instrumentos necessários, causando 

prejuízo à qualidade do espetáculo: advertência e multa de 3% sobre o valor contratado; 

e) deixar de realizar a afinação, testes e ensaios necessários, sendo estes motivos de prejuízo à qualidade 

do espetáculo: multa de 3% sobre o valor contratado; 

f) deixar de preencher o roteiro musical do ECAD: advertência e, persistindo a situação, multa de 5% 

sobre o valor contratado; 

g) inexecução parcial do contrato: advertência e, persistindo a situação, multa de 5% sobre o valor do 

contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) 

anos e multa de 50% sobre o valor atualizado do contrato. 

i) inexecução total do contrato: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 50% sobre o valor 

atualizado do contrato. 
 

Parágrafo Primeiro - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 
 

8. DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e está vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 016/2021. 
 

9. DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada por servidor da Secretaria de Indústria, 

Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, designado pela portaria anexa. 
 

10.  DO FORO: 

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma  e teor, 

na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, 16 de julho de 2021. 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

BANDA TOCK DI CLASSE 
Contratada 

 
 

MARCELO SELHORST 
Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
TESTEMUNHAS: 

________________________ 

CPF: 

 

_____________________________ 

CPF: 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Vlr. Unit. R$ Subtotal R$ 

01 

Live (apresentação de banda sem 

participação de público), com 

estrutura de iluminação e 

sonorização, duração de 04 horas, 

iniciando as 14hs com previsão de 

término as 18hs, onde irá 

acompanhar todo o evento que terá 

participação da Rádio 

Integração, com  transmissão ao 

vivo pelas redes sociais e pela 

rádio.  

Serviço 01 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

VALOR TOTAL R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


