
PREFEITURA MtJNICIPAL DE PLUMA
SECRETARIA DE ADNlINISTRAÇAO

Av. Felicino Lopes, n' 238, Acaiaca,
CEP: 29285-000 telefone (28) 3520 5487

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 092Z2021

PROCESSO: 8622/2021

MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação no015/2021 (art. 25, 111, Lei 8.666/93)

O MUNICÍPIO DE PLUMA, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Municipalde Turismo,
Esporte e Lazer, adiante denominado Contratante, órgão da Administração Direta do Poder Executivo,
inscrita no CNPJ Ro 27.165.695/0001-18, com sede na Av. Felicino Lopes, Ro 238, Acaiaca, Piúma/ES,
CEP no 29285-000, com fulcro no Decreto Municipal no 1.666/2019, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. PAULO CELSO COLA PEREIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o no 031.516.777-
70, residente e domiciliado neste Município, designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa S.DA C. D SHUNK ME, inscrita no CNPJ sob o no 11.440.324/0001
estabelecida Rua Santa Luzia, 26, Novo Horizonte, lconha/ES - CEP. 29.280-000, neste ato
por seu representante legal, o Sr. Simone da Conceição Duarte Schunck, brasileira.
portador da Carteira de Identidade no 2.228,467 SPTC/ES, inscrito no CPF sob o no
118.363.657-13, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido
no Processo Administrativo no 8622/2021. considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei
8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações têm, entre si, como certo e ajustado o presente contrato,
mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes, e fazem parte integrante deste contrato
ndependente de transcrição da proposta de preços da contratada

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB3ETO
1.1 - CONTRATAÇÃO de profissionaldo Setor Artístico, conforme segue abaixo

DESCRICAO
Contratação de profissionaldo Setor artístico
para apresentação de show infantil de
animação e recreação do ''TIO PAPA
LEGUAS E SIMONE KID'', representado
exclusivamente pela empresa S. DA C. D.
SHUNCK, inscrita no
CNPJ:11.440.324/0001-67, objetivando
realizar atividades recreativa e de lazer no
Dia das crianças DIA 12 DE OUTUBRO DE
2021
duração das 16:00 as 18:00 h Local: Av.
Prebitolosé de Varias Scherrer. entrada do
Gamba.na Mtinlçloio de Piúma-ES

VALOR GLO BAL

R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais)

1.2 Data, local, horário e valor da apresentação

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

BANDA/
ARTISTA

HORÁRIO Duração
Mínima do

ow

'ALOR $

TIO PAPA
LEGUAS E
SIMONE KID

12 DE
OUTUBRO
DE 2021

R$ 3.500,00
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PREFEITURA NTUNICIPAL DE PLUMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Felicino Lopes, n' 238, Acaiaca,
CEP: 29285-000 telefone(28) 3520-S487

do Gamba
VALOR TOTAL

R$ 3.500,00(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

í.3 - A Apresentação, deste contrato tem por objeto a Contratação de profissionaldo Setor artístico
para apresentação de show infantilde animação e recreação do ''TIO PAPA LÉGUAS E SIMONE
KID'', representado exclusivamente pela empresa S. DA C. D. SHUNCK, inscrita no
CNPJ:11.440.324/0001-67, objetivando realizar atlvidades recreativa e de lazer no Dia das
crianças DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021
18:00 h Local: Av. Prefeito José de Varaas Scherrer. entrada do Gamba no Município.de.PiúHê.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO
2.1 - O presente contrato está vinculado aos termos do processo administrativo no8622/2021,do qual
decorreu a presente contratação direta, nos termos do art. 25,111 da Lei 8.666/93,bem como às normas e
diretrizes da Lei Federa18.666/93

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 - Regime de execução indireta, contrato de prestação de serviços em empreitada por preço global
em caráter irrevogávele irretratável

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 - O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do
nstrumento, podendo o mesmo ser prorrogado a ngor do especificado no artigo 57 da lei 8.666/93,desde

que publicado na forma da lei

4.2 - Considerando-se que o serviço que compõe a atividade artística será executado no dia 12/10/2021
sendo o período de vigência do contrato destinado à execução das atividades preparatórias

4.3 - A execução do show se dará por no dia especificado na Cláusula Primeira, item 1.2, deste contrato,
sob responsabilidade e fiscalização da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer da
Prefeitura de Piúma

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O valor globaldos serviços é de R$ 3.S00,00 (três mne quinhentos reais)

5.2 - O depósito deverá ser efetuado no BANCO BANESTES - AGENCIA 149- CONTA CORRENTE N
20302519 - TITUI..AR: S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO CNPJ:11.440.324/0001-67

cláusula sExTa - oas 4t7riiÀóõÉÍ
6.1 - O presente contrato poderá ser modificado por interesse público e conveniência administrativa, nos
moldes estabelecidos pela Lei n'8666/93 e alterações

CLÁUSULA SÉ7TMA - DA D07UÇAO ORÇAMEN7HRIA
7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da dotação orçamentária
abaixo

ANO 1 SECRETARIA

2021 l Turismo,Exporte e
l '''' l Lazer

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

000010001.2369500302.084

Outros Serviçg$ qç Tçrçgiros - PJ
412 1001/1530 3.500,00
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PREFEITURA M[JN ICIPAL DE PLUMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Felicino Lopes, n' 238, Acaiaca,
CEP: 29285-000 -- telefone (28) 3520-5487

CLÁUSULA 017H vA - DA RESCISÃO

8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido na forma disposta no art. 58, ll c/c art. 78, 1 e/ou art
55, IX c/c art. 77, bem como pelos motivos elencados no artigo 79 da Lei Federal no 8.666/93
8.2 - Em todo caso, o instrumento de distrato conterá a fundamentação expressa dos motivos
rescisórios, operando o que determina o Parágrafo Único do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93 e
disposições correlatas
8.3 - Consideram-se motivos para rescisão contratual, resolvendo-se o presente contrato com a simples
devolução pela Contratada de eventual valor pago antecipadamente pelo Contratante sem aplicação da
multa contratualde 50% (cinquenta por cento) os seguintes motivos
8.3.1 - Em caso de envolvimento em acidente de transporte durante o percurso até o localdo evento e
que venha a impedir o cumprimento contratual, devendo a CONTRATADA ressarcir qualquer valor, se
pago antecipadamente, ao CONTRATANTE;
8.3.2 - Em caso de fortuito ou força maior que venha impedir a locomoção da CONTRATADA no dia do
show, motivos esses compreendidos por tempestades, furações, inundações, etc., ou qualquer outro fato
ocasionado pela natureza, bem como outros, tais como falecimento de componentes do grupo/equipe e

8.3.3 - Em caso de enfermidade dos componentes do show de animação e recreação "TIO PAPA
LEGUAS E SIMONE KID" que impossibilite um dos artistas a se apresentar na data do show
(devidamente documentado com Atestado Médico);
8.3.4 - A parte que der causa à rescisão ressalvados os direitos da Administração, incidirá em multa de
50% (cinquenta por cento) do valor do cachê combinado, independente do motivo que cause o
cancelamento do show. .
CLÁUSULA NONA DA RESPONSABILIDADE GERAL E TRIBUTÁRIA

reza tributária, prevldenciária. sociais e trabalhistas e de natureza civil, serão
de inteira responsabilidade da Contratada, que para tanto exime a Contratante de quaisquer
responsabilidades por eventual inadimplência

etc

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECtjCAO DOS SERVIÇOS:
IO.l : Os serviços objeto do presente contrato serão executados sob responsabilidade direta dos
titulares da CONTRATADA. assim identificados no instrumento de constituição, os quais pessoalmente
responderão por todos e quaisquer prejuízos impostos ao Contratante ou a terceiros.

l0.2 - Pela inexecução dos serviços responderá a Contratada com os prejuízos causados à Contratante e
multa de 100% sobre o valor do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA RESPONSABILIDADE P4 CONTRATADA
11.1 - 0 horário do evento deverá ser cumprido rigorosamente conforme especificado na Cláusula
Primeira deste contra to
11.2 - Permitir a reprodução fotográfica, gravação ou transmissão sonora e ou visualdo espetáculo para
fins exclusivamente institucionais
11.3 - Prover ás suas expensas locomoção (transporte) de sua cidade de origem até a Cidade de Piúma/
ES, hospedagem e alimentação para o pessoale artistas
11.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas
no processo
11.5 - Conforme TAC firmado coral o PM/ES fica terminantemente proibido que o artista execute show e
música de funk
êtÃÜÉÜ[Ã'bÉéXMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE 0A CONTRATANTE

12.1 rovidenciar p va responsabilidade financeira todas as licenças e alvarás
necessários à realização do espetáculo, inclusive junto à Prefeitura ou repartição pública responsável
ocal, ao Corpo de Bombeiros, Instituições Arrecadadoras de Direitos Autorais, bem como, todas as
demais entidades que possam interferir na realização do espetáculo, notadamente as repartições fiscais;

12.2 - Ceder a CONTRATADA o palco completamente livre e desimpedido impreterivelmente com OI
(uma) hora de antecedência ao horário da apresentação; os equipamentos de sonorização, deverão
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PREFEITURA NIUNICIPAL DE PLUMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Felicino Lopes, n' 238, Acaiaca,
CEP: 29285-000 telefone (28) 3520-5487

estar montados, testados e liberados para uso do show de animação com OI (uma) hora antes do
show, seguindo as especificações técnicas, para prévia aprovação da produção dos artistas.

12.3 - Cabe ao CONTRATANTE diligenciar junto à segurança pública e. se o caso, fornecer segurança
particular para a total integridade física dos artistas envolvidos, sua equipe de produção e do público em
geral, estendendo-se aos equipamentos e instrumentos ora utilizados na realização do vento contratado

12.4 - A segurança mencionada abrange desde o momento da chegada dos ARTISTAS e de toda a sua
equipe na cidade onde se realizara (ão) o(s) evento(s), estendendo-se por todo o horário de permanência
no(s) toca(is) do(s) espetáculo(s) e no período que permanecerem a disposição do CONTRATANTE

12.5 - O(s) evento(s) poderá (ão) ser interrompido(s), a qualquer momento, caso seja constatado
mperícia profissionaldos seguranças e/ou comportamento inadequado por parte do público presente com
relação aos artistas

12.6 - Torna-se terminantemente proibido, o acesso e/ou permanência de pessoas no palco que não
sejam diretamente ligadas à apresentação, com exceção de pessoas prévia e devidamente credenciadas
pela produção dos artistas

12.7 - Ressaltamos, que o espaço utilizado para a realização do evento, será em localamplo e arejado
'ilha do Gamba", possuindo estrutura apropriada para o cumprimento dos protocolos sanitários de saúde,
sendo possível realizar a programação com segurança para todos os envolvidos. Ainda frisamos que o
proposto só será realizado se o cenário da pandemia da Covid -19 for favorávele se as medidas previstas
no Mapa de Risco permitirem talação. Disponibilização de álcoo170%, escalonamento das brincadeiras,
manutenção de distância de segurança de 1,5 m entre pessoas, teste para febre em todos os prestadores
de serviço, seguindo as regras municipais e estaduais de proteção, com protocolos de seguranças
higienização, e de convívio.

iijÀg PARTES

13.1 - DA CONTRATADA
a) executar o obleto deste com lisura, eficiência e boa técnica;
b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;
c) observar a função social do contrato, assim como o interesse público presente

13.2 - DA CONTRATANTE
a) manter as condições que permitam a boa execução dos serviços contratados;
b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;
c) tomar as medidas necessárias para a formalização plena do presente contrato

tILÁÜSUI.ÁDÉCIMA QUARTA - OO.4CQNPANHAME
14.1 - O acompanhamento E a execução do presente CONTRATO ficarão a cargo de NELSON DA

SILVA SERAFIM - Mat. NO 8552. nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93
14.2 - O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a CONTRATADA
adotar as providencial necessárias;
c) Garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes
relacionados a prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atou da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo.

14.3 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual

responsabilidade da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Felicito Lopes, n' 238. Acaiaca
CEP; 29285-000 telefone (28) 3520-5487

Ç&:4USUIÀ ÓÉããÃ'QU.rNTH - 0.4S PENAL.rO.DOES
15.1 - Em decorrência das faltas cometidas pela contratada se aplicará as disposições da Seção V, do
Capitulo 111, da Lei Federa18.666/93, sem prejuízo das perdas e danos devidamente-comprovados, bem
como àquelas sanções previstas no Capítulo IV desse mesmo diploma

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1 - Para a solução dos casos omissos no presente contrato, assim como no caso de prejuízo causado
por quaisquer das partes do contrato, aplicar-se-á a Lei Federa18.666/93 e supletivamente o Código Civi
Brasileiro de demais legislações vigentes

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DA ANTICORRUPCÃO
17.1- Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada, devendo garantir, ainda. que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE
18.1 CONTRATANTE providenciará a publicação oficialdo extrato deste contrato

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1 -'As partes alegam o Foro da Comarca de Piúma/ES para dirimir as controvérsias porventura não
resolvidas pela via administrativa (art. 55, $ 2')

19.2 - E por estarem justos e con
gualteor e forma, na presença de

ralados, assinará as
uas test

:es o presente contrato lm 03 (três) vias de

Piúma - ES, 24 de Setembro de 2021

PAULO
PREF

PEREIRA
ICIPAL

ANTE

S.DA C. D SHUNK ME
SIMONE DA CONCEIÇAO DUARTE SHUNCK

CONTRATADA

TESTEMUN HAS

Nome:Lorena Marin Anssin
CPF Ro: 097.264.237-40

l
Nome: Rosilene Monfradine D.Reinoso
CPF no: 094.072.927-03

2

Avenida Felicíano Lopes. n.e 238, Acaiaca Piúma-ES CEP. 29.285-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

CONTRATO 000092/2021

Inexigibilidade N' 000015/2021

Processo: 008622 / 2021

CONTRATO N' 000092/2021

Empresa: S. DA C. D. SHUNCK

CNPJ: 11.440.324/0001-67

Endereço: RUA SANTA LUZIA, SN - NOVO HORIZONTE - ICONHA - ES - CEP: 29280000

TotaIGeral: 3.500,00

SecntaHa W0000QB - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES

Lote código Esped8caÇão Marca unidade 3u8nfidade un tánQ galar Total

  D0000240

CONTRATAÇÃO ARTiSTECA DO SHOW DE
ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO DO TIO PAPA LEGUAS
E SIMONE KID
um show recreativo enfant   UND l.ooo 3 500.000 3 500 0a



fdr?, 28 de Setembro de 202

Habitação, doravante denominado locatário, torna
público a Rescisão do Contrato Ro 181/2021
assinado em 05 de maio de 2021 de 2021, tendo como
Locadora a Sra. Deuzedir Silva Baiense, portadora
do CPF no 898.604.037-91, que tinha por
locação de OI
116.15 m 2

e

a

CONTRATO NO 092/2021
Inexigibilidade de Licitação Ro 015/2021
PROCESSO N.o 8622/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUl\jlCIPA
ES - CNPJ NC 2'7
CONTRATADO: $.C.. :,. :.: É..PUNK

NPJ sob o no ].l..44q.o''!a /POr)t-fi'r
OBJ ETO:

I''. r': 0

tnscr
C

COt

objeto à
jum) imóvelcom área aproximada d.e

situado na Rua 09, s/no, Praia de Marobá,
l<pnnedy/ES, cora' !nscrição Municipal
2011C2480C'l, cne abrigava

ae Oliveira Cordeiro, uma vez que

JICIPAL DE PllJMA/ Presidente

aa
família

gene ficiári a
Sra Ca n] iia

trocou de imóvel. conforme
vez
descrito

para aprece
recreacão do

no requerimento
Interesse Social

do Coordenado' de Habitação

D. SHUNCK. inca
rit) PAPA LEGLiAS E SIMONE KIDA

Crepresentado ex.-lusresen "lente pela empresa S. DA
Ct JPJ : 11.440 .324/3001-67.

Presidente Kennedy - ES. 27 de setembro de 2021

objetivando realizar ativicl:des recreativa e de lazer no
Dia das crianças DIA 12 DE OUTUBRO DE 2C)21 (terça-
feira) com 2 (duas h-.;-as) de dui'ação das 16:00
18 :00 h Local: Av

S
J VaP cnerre

Luiz Fernando Busato Barras
Coordenador de Habitação e Interesse social

h du }-açã o

entrada do Gamba no qu!
Valor GlobaIR$:3.S }ü,Oi} (três nii: e quinhentos
reais).VIGENCIA: 60 Ji.3s
27/09/ 2021 =: 27/11./2021

pia de Piúma-ES

A'agner Porto Via-na
Secretário Municipal
Públicos e Habitação

de Obras, Serviços
Protocolo 722430

Piúma/ES, 27/09./2ü

Paulo Celso (:ola P:
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO NO
D001- 201

Prata,colo 722889 :0.\lvENENTE: POLICIA CIVIL
ESPÍRITO SANTO - PCES
Processo PCES NO 2021 - KHD8N
P-e,-esse r4t'nicioa] Ro 22.] 1í)/2020

DO ESTADO DE

CONTRlr.TO NO 092/2021
Inexigibilidade cie l-.ÍcitaÇão Ro 015/2021
PROCESSO N.o 86,22/ 2Ci21

PREFEITiJRA MUbJICIPAL DE PLUMA/
.65.69S/0001-18
s.DA c. D SHUNK ME, inscrita

[X.44.).324/000].-fi7

CONTRATANTE:
ES - CNPJ NO
CONTRATADO
CNPJ sob 0 Flc'
O BJETO:

RESIDENTE
a Municipal

no
clê Segurar-ça Publica ae Presidente Kennedy

N Fn1: ='27.165 .703/C001-26
Objeto: Construção da
de'Presidente Kennedy.04 anos a contar

Sede da Delegada de Policia

para
recreação do

C

ns

apresentação
TXO PAPA

FtO

Contratação d e profissionaldo Setor artístico
how Infaíltii de animação

i.EGUAS E $1MONE KID".
nlplesa S. DA C.

'JF'J : ]] z]d9 .324./300].-67

Vigência : 04 anosã Diário Oficial/ES
data de publicação

representado exc
D. SHUNCK

Q oresente Convenio não envolve repasse financeiro

objetivando real
Dia das cria1lç
feira) com
18:00 h Loc3i

:c es recreativa e de lazer
TLIBR3 )E 2021

f)a rtícipes

'dt du} açã o
V

das 16:00
([erÇ

as
t. rla 1: t ua

rctário I'lutlicil)ame Segurança Pública
,município de Presidente Kennedy . ESProtocolo 722866entrada do Gal

Valor Global

!f.itc as
ÍTt a -ES

Sct'errer.

reais).
VIGENCIA: 60
27/09/ 202:L

:o,ao (três ir n e quinhentos

/

Piúma/ES, 27./Og..']:í]2 t.,}P. .!'Paulo Celso Cair P
Prefeito Municipal

'»I'otocolo 722886 TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo N.c 005465/2021 Dispensável Licitação

se presta a
666/93 como
:om dispensa

EXTRATO l)É: RESCISÃO DO Cr.)NTRATÍ.) NO
181/2021 - PROCESSA) fqo 7016.r 2ü21.
O Município de Preslclente Kenneciy/ES , porintermédio
da Secreta

1- 0bieto: Aciuisição de Coietores de Lixo (contêiner
em otástico) para' a instalação em novos.pontos de

trê:0.3 voluntária. em implementação do Sistema
v.z'1' .0 1,/2')13 para suprir

!s es.gov.br


