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CONTRATO N° 437/ 2022 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879984 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, de um 

lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 

1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO  BELLE.  Do outro lado a 

empresa LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879984 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

27.151.804/0001-48, R GUAIRACAS, 453 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO Município de 

Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a)LEONARDO LUCIANO FOLLMANN inscrito(a) no CPF 

n° 087.158.799-84, Portador(a) do RG n° 128036717,  E-mail  da Empresa: Ilfproducoes@gmail.com  doravante 

denominada CONTRATADO, vêm firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.° 14.133 de 

01/04/2021, Dispensa de Licitação N° 56/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

MUSICAL CORPO E ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA EM 

COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAV2S DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

Item Código 
do 
produto/s 
ervigo 

Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unida 
de de 
medid 
a 

Quantida 
de 

Prego 
unitário 

Prego total 

65253 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE  SHOW  DA BANDA 
CORPO E ALMA E 
ATRAÇÃO SECUNDARIA, 
PARA REALIZAÇÃO DE  
SHOW  MUSICAL, POR 
ATRAÇÃO MUSICAL 
CONHECIDA E 
CONSAGRADA PELA 
OPINIÃO PÚBLICA EM 
COMEMORAÇÃO AO 
ANIVERSÁRIO DO 
MUNICIPIO DE 
CAPANEMA. 
INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS INCLUSOS: 
SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO DO PALCO, 
PAINEL  LED  PARA 0 
PALCO, GRADE DE 
ISOLAMENTO, TENDA E 
SERVIÇO DE CAMARIM, 
ALIMENTAÇÃO, EQUIPE 
DE APOIO E 
HOSPEDAGEM DOS 
ARTISTAS. 

LEONARDO  
LUCIANO 
FOLLMANN 
08715879984 

UN  1,00 54.000,00 54.000,00 
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
2.1. 0 objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada respeitando-se 

o disposto no termo de referência, no instrumento convocatório, se cabível, na proposta 
e de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

2.2. A execução do objeto da contratação deverá ser precedida de expedição de ordem de 
serviço ou requisição de compra por parte da Secretaria interessada. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação  sera  de 03  (Tres)  meses, a partir da data 

da assinatura deste instrumento. 
3.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá inicio na data de 07/11/2022 e 

encerramento em 06/02/2023. 
3.2. 0 prazo para a entrega do produto/execução dos serviços está descrito no termo de 

referência. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
4.1. 0 valor total da contratação é de R$ 54.000,00 (Cinqüenta e Quatro Mil Reais). 
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
materiais de consumo, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, seguro 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
5.1. A Contratada obriga-se a: 

a) entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 
estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos da clausula 
segunda deste instrumento; 

b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

c) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, 
horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela 
Administração Municipal; 

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor 
do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo 
máximo de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços; 

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente contrato; 

f) Comunicar A. Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega 
dos objetos/execução dos serviços; 
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i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja 
desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

j) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os  Onus  com 
transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários 
e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e infralegais 
na execução desta Contratação. 

5.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação. 

5.2.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação. 

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do 
serviço/fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

6. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Receber provisoriamente o objeto desta contração, por meio do fiscal de contratação; 
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no processo, para fins de aceitação 
e recebimento definitivos; 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de 
servidor especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma única, o 

pagamento será efetuado, em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 

7.2. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma parcelada, o 
pagamento será efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 

7.3. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma continua, o 
pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
Contratada, mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia  fail  do mês subsequente 

entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal e a 
documentação para liquidação de despesa até o 1° (primeiro) dia útil de cada mês. 

0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos 
produtos/serviços no mês anterior, por meio de termo firmado pelo fiscal da 
contratação/comissão de recebimento indicado no termo de referência, indicando 
a regularidade da contratação e a qualidade dos produtos/serviços, o qual será 

emitido até o 5° (quinto) dia útil de cada mês. 
7.4. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou 

por meio do sistema de pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação 

vigente. 
7.5. n vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

instrumento, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 

7.3.1. 
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de titulo, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e indenização 
pelos danos decorrentes. 

7.6. 0 pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento 
dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 

7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar 
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 

7.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para o Contratante. 

7.7.1. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 
correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo 
de pagamento, até que o problema seja definitivamente sanado. 

7.7.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

7.8. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes 
hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 

7.8.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes ao fornecimento 
ou à prestação dos serviços; ou 

7.8.2. 0 Contratante poderá realizar a retenção de valores devidos a titulo de tributos 
incidentes decorrentes da contratação, bem como de créditos tributários 
inscritos em divida ativa em nome da Contratada, não impugnados. 

7.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos _da Lei 
Complementar n° 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 
e/ou indenizações devidas pela Contratada. 

7.10.1. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada será precedido 
de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório c a 
ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

7.11.  It  vedado à Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 
contrato. 

7.12. 0 CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no processo de 
contratação. 

7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 
o pagamento até a data do efetivo pagamento, utilizando-se o IPCA como índice de 
correção monetária, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNx  
VP  

EM = . Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
'9\ 
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I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

     

 

(6 / 
1= 100) 

  

  

365 

  

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento.  
VP  = Valor da Parcela em atraso. 

8. CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 

Dotações 

Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 1670 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.39.22.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. A fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços decorrentes da presente 

contratação será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da contratação e de tudo dará 
ciência à Administração. 

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do 
negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A. autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  
10.1. Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-do pela disciplina do  

art.  124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2022. 
10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do inicio 

de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a 
Contratada não deu causa á. prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a 
atualização dos valores constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO/CANCELAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO  
11.1. Constituem motivo para a extinção/cancelamento da contratação: 

a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, 
especificações previstas no termo de referência, cronograrnas ou prazos indicados no 
processo e na Lei de regência; 
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b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja 
sua capacidade de concluir a contratação; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento 
da Contratada; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução da 
contratação; 

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da 
entidade contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem 
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz; 

h) a paralisação do fornecimento do produto/prestação de serviços, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração; 

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja prévia aquiescência da 
Administração; 

j) o cometimento reiterado de faltas na execução da contratação, anotadas pela 
fiscalização. 

11.2. A contratada terá direito A.. extinção/cancelamento da contratação nas seguintes 
hipóteses: 

a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no  art.  125 da Lei  
n° 14.133, de 2022; 

b) suspensão de execução da contratação, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 3 (três) meses; 

c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos 
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, 
serviços ou fornecimentos, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 

11.3. A extinção/cancelamento da contratação, devidamente motivada nos autos, será 
precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.3.2. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da Contratada,  sera  esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito aos pagamentos devidos pela execução da contratação, até a data 
da extinção/cancelamento. 

11.4. A extinção/cancelamento da contratação por culpa da Contratada acarretará a 
retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem 
devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados ao Contratante. 

11.5. A comunicação da extinção/cancelamento da contratação à Contratada será feita pelo 
Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de extinção/cancelamento será 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprov te no 
processo que deu origem à contratação. 
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11.6. A solicitação da Contratada para a extinção/cancelamento da contratação deverá ser 
formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de extinção/cancelamento 
da contratação, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 
13.4 deste instrumento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. A extinção/cancelamento da contratação será regulada, subsidiariamente, pelas 
disposições da Lei n° 14.133, de 2022 e de seu regulamento municipal. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO  
12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação cio serviço for concluida, caberá 

à CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da 
contratação, o qual verificará o produto/serviço e confeccionará um termo de 
recebimento provisório, identificando o produto/serviço, cuja finalidade é apenas para 
atestar que a Contratada o entregou/prestou na data estipulada na solicitação, 
fornecendo uma cópia do documento à CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo fornecimento/prestação do objeto em diversas unidades diferentes da 
lotação do fiscal da contratação, poderá ser designado outros servidores para a 
realização do recebimento provisório do objeto. 

12.1.2. Juntamente com o fornecimento/prestação, ou no prazo estabelecido em 
cronograma acordado entre as partes, a CONTRATADA deverá apresentar a 
nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de 
Compras do Município. 

12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da contratação ou 
por comissão de recebimento, formada por três servidores efetivos, realizará, no prazo 

de até 15 (quinze) dias, a liquidação da despesa, isto 6, a verificação da compatibilidade 

do objeto da contratação com as especificações do termo de referência e da solicitação 
confeccionada pelo órgão interessado, para fins de recebimento definitivo. 

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas e 

assinadas pela fiscalização, para fins de recebimento definitivo do objeto da 
contratação, as quais serão armazenados em arquivo próprio do Controle 
Interno ou do Departamento de Compras do Município ou da própria Secretaria 
solicitante, preferencialmente em meio digital. 

12.3. A fiscalização realizará inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio de 
servidor(es) público(s) competente, acompanhado(s) do(s) profissional(is) encarregado(s) 
pela solicitação da contratação, com a finalidade de verificar a adequação do objeto, 
bem como constatar e relacionar a quantidade a que vier ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o 
recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas. 
12.5. No caso de rejeição do objeto da contratação, a Contratada deverá providenciar a 

imediata troca por outro produto/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo 
com o termo de referência e a solicitação do órgão interessado, dentro do prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste instrumento, ficando sob sua responsabi *dade 
todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço. 
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12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de 
Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 
fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o produto 
substituído/serviço refeito, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma 
das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, 
reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias 
anteriores A_ exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a 
respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto da contratação não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas nesta 
contratação e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código de 
Defesa do Consumidor). 

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  e-mail  para a 
CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos 
deste instrumento ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos 
que se omitirem. 

12.11. As notas fiscais referentes ao objeto da contratação recebido de forma parcial ao 
solicitado, na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas para 
liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 

a) der causa à inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

b) der causa à inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços que 
cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 

interesse coletivo; 
c) der causa A inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação dos 

serviços; 
e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação; 

f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços sem motivo 

justificado; 
g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza, 
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

j) praticar ato lesivo previsto no  art.  5° da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste 
documento e/ou na Lei n° 14.133, de 2022 as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
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b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
13.4. Aplicam-se as disposições dos  arts.  155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2022, com as 

seguintes adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para o fornecimento do produto/prestação dos serviços 

em horas, será de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição de 
fornecimento/prestação, por hora de atraso na entrega/prestação, 

b) a multa, quando houver prazo para o fornecimento do produto/prestação dos serviços 
em dias, será de 5% (cinco por cento) do valor previsto na requisição de 
fornecimento/prestação, por dia de atraso na entrega/prestação; 

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/prestação dos 
serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de 
fornecimento/prestação, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista na alínea "h" acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na 
requisição de fornecimento/prestação, por infração a qualquer cláusula ou condição 
deste instrumento, ou do instrumento convocatório, não especificada nas alíneas "a", 

e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência, 
e) multa de até 15% (quinze por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 deste 

instrumento, no caso de extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral da 
Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de 
cumulação com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, quando 

configurada a inexecução total do fornecimento/prestação. 

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que 
lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2022, e 

subsidiariamente na Lei n° 9.784/1999. 
13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data' do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas 

judicialmente. 
13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas 

disponibilizados pelos órgãos de controle. 
13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
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14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pablica poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, 
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou 

no instrumento convocatório, se cabível, serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo 
as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na 
Lei n° 14.133, de 2022, na Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos 
e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste 
documento, independentemente de suas transcrições. 

15.2. 0 fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas cláusulas aqui 
previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do  
art.  89, da Lei n° 14.133/2022. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  
16.1. A Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de 
habilitação e qualificação: 

a) jurídica; 
b) fiscal e trabalhista. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
17.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes desta contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 
17.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em 

juizo por terceiros, em razão do fornecimento do produto/prestação do serviço 
ora contratado, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, 
oportunidade em que a Contratada irá se responsabilizar exclusivamente por 
eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em 
desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade. 

17.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos 
serviços. 

17.3. Incumbe A. Contratada o ónus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 
18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  
18.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município  sera  

providenciada pelo Contratante e a integra do processo de contratação direta será 
divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados da data da assinatura deste instrumento. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
19.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca 

de Capanema-PR. 
E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, o Senhor Américo  Belle,  e pelo(a) Sr.(a) LEONARDO LUCIANO FOLLMANN: 
representante da Contratada 

k 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGA0 INTERESSADO 
1.1 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

2. OBJETO 
2.1 Contratação direta por Dispensa de Licitação em razão do valor, visando a CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL CORPO E 
ALMA, CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO 
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA. 

3. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1 Alecxandro  Noll;  
3.2 Zaida Teresinha Parabocz. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO: 
4.1 A presente contratação tem por finalidade fomentar a manifestação cultural do Município de 
Capanema, em comemoração ao seu 71° aniversário. 
4.2 Com o advento da Pandemia em 2020, muitos eventos e atividades foram interrompidas devido as 
medidas adotadas para evitar a proliferação do  virus.  Neste ano de 2022 as atrações de massa 
voltaram a ser executadas e a população cobra a sua promoção. 
4.3 Neste intuito, a comemoração do aniversário do Município visa promover a integração de toda a 
comunidade num evento festivo, em praga pública aberta a todos os interessados. 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Item Código Nome do produto/serviço Quanti- 
dade 

Marca Unidade Preço 
máximo 
total 

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  SHOW  DA 
BANDA CORPO E ALMA E ATRAÇÃO 
SECUNDARIA, PARA REALIZAÇÃO DE  SHOW  
MUSICAL, POR ATRAÇÃO MUSICAL 
CONHECIDA E CONSAGRADA PELA OPINIÃO 
PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO 
ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS INCLUSOS: 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO, 
PAINEL  LED  PARA 0 PALCO, GRADE DE 
ISOLAMENTO, TENDA E SERVIÇO DE 
CAMARIM, ALIMENTAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E 
HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS. 

1,00 LF  
PRODU- 
ÇÕES 

UN  R$ 
55.000,00 

6. ESPECIFICAQ ES DOS SERVIÇOS: 
6.1 Serviços que deverão ser prestados pelo contratado: 
6.1.1.  SHOW  DA BANDA CORPO E ALMA 
Previsão de inicio do  Show:  13/11 as 21h30 as 23h30; 
Tempo total de  show:  2h. 
6.1.2.  SHOW  ATRAÇÃO SECUNDARIA 
Previsão de inicio do  Show:  13/11 as 23h45 as 01h30; 
Tempo total de  show:  1h45m. 

6.2. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
A empresa é responsável pela apresentação do Musical Corpo e Alma e atração secundaria. Para tal, 
o município de Capanema  sera  responsável pela locação dos banheiros químicos, palco de 
apresentação, tendas para atendimentos ao público. 
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A contratada  sera  responsável pela Banda (principal e secundaria), painel  LED,  sonorização e 
iluminação do palco, grade de isolamento, tenda camarim fechada, alimentação e hotel para artistas e 
equipe de produção. 

7. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA 
A presente contratação tem como fundamento o disposto no  art.  75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, o 
qual dispõe que:  
Art.  75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte 
reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras; 

7.1. RAZÕES DE ESCOLHA DO CONTRATADO 

A) 0 cantor Consagrado, no caso, a Banda: 
A escolha da Artista, sob analise, decorre da sua consagração perante a critica especializada e, 

principalmente, opinião pública. 
Aqui, não se pode deixar de destacar, estamos diante da contratação de artista do meio musical, 

cuja justificativa por sua escolha decorre de aspectos subjetivos, sobretudo do gosto popular. 

RESUMO DA HISTÓRIA DA BANDA CORPO E ALMA 
A história da banda Corpo e Alma começou em 1968. Na época, o grupo era conhecido como  

Jazz  Sabia e ao vencer um concurso de música promovido para Radio Colonial, de Três de Maio, Rio 
Grande do Sul, o conjunto se profissionalizou, passando a se chamar Grupo Musical Montreal. A banda 
gravou o seu primeiro disco de vinil pela gravadora Riograndense, em Porto Alegre. 

Em 1971, o Grupo Montreal passa a se chamar pelo nome que conhecemos hoje: banda Corpo 
e Alma. 0 nome foi escolhido para se diferenciar dos outros grupos da época que tinham um estilo 
parecido. Na estrada, como Corpo e Alma, foram lançados 26 álbuns. Entre eles, vinis, cassetes e  
CDs.  A banda foi responsável por grandes sucessos nacionais, como 'Aquelas dos olhos negros', 
'Nosso amor terminou', 'Mentirosa', 'Meu Pensamento',  'Yo  Te Amo', 'Alô Meu Amor', 'Ela é Gostosa', 
'Eu Vou Embora', levanta o dedo ai'. Os sucessos da banda katchakera levou-a a diversas regiões e 
estados do Brasil e a países vizinhos da América Latina. 

Nos 12 primeiros anos de carreira, o grupo lançou apenas trabalhos instrumentais. Apenas em 
1983, a banda lançou seu primeiro  album  com músicas letradas. 0 disco "Novela das Oito" foi cantado 
pelo primeiro vocalista da banda, Flavio Daloin, e ficou marcado pelo sucesso e repercussão. Nos 
últimos anos, a Corpo e Alma se manteve como uma banda de baile, concentrando seus  shows  na 
região Sul do Brasil. Contudo, em 2019 começou uma nova etapa na história da banda. A Corpo e 
Alma volta A sua origem como banda katchakera. 

7.2. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
A pesquisa de pregos precisa demonstrar que o valor da proposta comercial da contratada esta 

de acordo com a pratica do mercado, utilizando-se de meios idôneos para sua comprovação. 
A futura contratada encaminhou documentação, notas fiscais da banda comprovando a média 

de preços praticados, nota fiscal de locação das estruturas que a ela compete executar, e orçamento 
de hotel para hospedagem da Banda, além de outras fontes pesquisadas pela Secretaria de 
Contratações Públicas, a fim de elencar em um quadro comparativo os pregos que envolve a 
contrata Ao. .. 
Valores da Banda Corpo o Alma 
Nota Fiscal 46— 26/04/2022 R$ 21.450,00 
Concernente ao valor pago para a banda pela apresentação cultural. Não inclusa a infraestrutura, 
camarim, palco, som, iluminação e pinel  led.  
Nota Fiscal 54 — 26/07/2022 R$ 25.000,00 
Concernente ao valor pago para a banda pela apresentação cultural. Não inclusa a infraestrutura, 
camarim, palco, som, iluminação e painel  led.  
Contrato 29/2022 Mun. Abdon Batista R$ 16.000,00 
Concernente ao valor pago para a banda pela apresentação cultural. Não inclusa a infraestrutura, 
camarim, plco, som, iluminação e painel  led.  

 

Av. Governador  Pedro Viriato .Parigot. de Souza. 1.080, Centro, CEP 85760-004) 
Pone:(46)3552-1321 CNRJ n° 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br  
E- m a : smenraeananem a. or. wov.hr  / licitacçioacri  na  n ern a . nr.pov hr )k 5E04E1-ARIA MUNICIPAL DL 

CONTRATACC5ES  PÚBLICAS 

 

• 



Munidpio de Capanema 
Estado do Paranti 

Empenho Município de Quatro Pontes R$ 18.500,00 
Concernente ao valor pago para a banda pela apresentação cultural. Não inclusa a infraestrutura, 
camarim, p_alco, som, iluminaç_ão e painel  led.  
Proposta Comercial MZ Produções Artista  Markus  Ziimer Valor R$ 84.000,00 
Esta empresa encaminhou par ao  e-mail  adm@capanema.pr.gov.br  uma proposta comercial para 
o artista  Marcus  Ziimer. Tal valor da proposta não tem cobertura de palco, som, iluminação, 
camarin. Tendo em vista que a equipe deste músico é de 20 pessoas, a banda corpo e alma 
possui ao todo 17 pessoas, cuja alimentação, hospedagem e transporte já está incluso na  
Pro  sosta da LLF Produções. 
Contrato 123/2022 — Município de Alpestre-RS R$16.000,00 
Concernente ao valor pago para a banda pela apresentação cultural. Não inclusa a infraestrutura, 
camarim, palco, som, iluminação e painel  led.  
Locação da Estrutura 
Nota Fiscal 113 — 28/06/2022 R$ 14.300,00 
Valores referentes a locação de painel de  led,  iluminação  led  e som, no evento de comemoração 
dos 27 anos da  Cresol  em Fco Beltrão PR em junho/2022. 
Nota Fiscal 123 — 05/09/2022 R$ 35.200,00 
Valores referentes a locação de tenda, tablado de elevação, refletores  led,  telão e caixas de som. 
0 valor desta nota é a que mais se assemelha aos serviços de locação que a empresa prestará no 
dia do evento municipal. 
Contrato 135/2022 Floresta do Araguaia PA 
Item 77189 locação de 60 canhões R$ 22.214,40 para iluminação de palco 10mx8m (mesma 
medida do palco que o Município locará no dia do evento. 
Item 77190 Locação de Painel  Led  12m2  - R$ 22.214,40. 
Orçamento Hotel 
Hotel  Goldoni  07/10/2022 R$ 2.200,00 (p/ 17pes50as) 

Na proposta apresentada pela empresa, alem de isentar o Município de várias obrigações 
tocantes a infraestrutura, está incluso a apresentação secundária, com artistas do Município. 

Outrossim, justifica-se a escolha deste fornecedor por ser empresa de porte MEI, sediada no 
Município, cuja contratação visa fomentar o desenvolvimento econômico local. 

Não se pode deixar de destacar que estamos pretendendo a contratação de um cantor 
consagrado pela critica especializada e pela opinião pública, cuja participação nos Eventos do 
município terá a capacidade de atrair diversos visitantes, incrementando, ainda mais, a economia local. 

0 valor total da presente contratação será de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Cinco mil 
reais). 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
8.1. 0 contrato terá vidência de 3 (três) meses, a partir da sua assinatura. 

9. GERÊNCIA E F!SCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. A fiscalização da prestação dos serviços decorrentes da presente contratação será exercida 
pelo(a) servidor(a) indicado abaixo, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
contratação e de tudo dará ciência à Administração.• 
9.2. A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas 
técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio. 
9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da 
contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

9.4. 0 Contrato  sera  acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por Maribel 
Grando, Diretora do Departamento de Cultura. 

10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO 
10.1. Após a ratificação da presente inexigibilidade a Secretaria providenciará a requisição de 

empenho junto ao Departamento Contábil e Financeiro e encaminhará para a empresa via  email.  No 
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primeiro dia  OW  subsequente á realização do  Show,  a contratada deverá encaminhar a nota fiscal em 
resposta ao  email  encaminhado pelo servidor designado para a fiscalização do contrato, para os 
fins de recebimento provisório e definitivo. 

10.2. 0 recebimento definitivo da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em 
parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com o contrato e/ou termo de referência. 

10.3. 0 recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil e pela responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

10.4. Entregue a nota-fiscal pelo Contratado até o 1° (primeiro) dia  OW  após a prestação dos 
serviços, o fiscal do contrato irá averiguar a existência de pendências nos serviços prestados pela 
Contratada, incluindo a qualidade das palestras e a satisfação do público alvo dos treinamentos. 

10.5. 0 fiscal do contrato confeccionará o termo de recebimento definitivo com todas as 
informações necessárias para identificar a conduta da contratada e informará ao gestor da pasta em 
caso de identificação de cometimento de infrações contratuais, para a tomada das providências 
cabíveis. 

10.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da 
Contratada, a requerimento do gestor da pasta, o Secretário Municipal de Finanças poderá, mediante 
despacho, suspender o pagamento da nota-fiscal em análise, como medida preventiva. 

10.7. Regularizados os serviços pela Contratada, o pagamento será liberado, total ou 
parcialmente, de acordo com a deliberação do gestor da pasta. 

10.7.1. 0 pagamento somente não será liberado totalmente na hipótese de abertura de 
processo administrativo para apurar a responsabilidade da Contratada. 
10.8. 0 pagamento será realizado em parcela única, até quinze dias úteis após o 

encerramento dos serviços, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal referente aos serviços 
prestados até o 1° (primeiro) dia útil após o encerramento da apresentação. 

10.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes á 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que o Contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-6 após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para o Contratante. 

11. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA 
11.1. Os valores despendidos com a presente contratação estão de acordo como planejamento 

orgamentário. 
11.2. A dotação orçamentária especifica será indicada pelo Departamento Contábil e Financeiro. 
11.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Capanema/PR, CNPJ 

75.972.760/0001-60, conforme dados constarem na requisição de empenho. 

12. DOS ANEXOS 
12.1 Constituem-se nos anexos deste termo de referência: 

a) Documentação de Regularidade Social, Fiscal e Trabalhista; 
b) Documentação de Habilitação Técnica; 
c) Proposta comercial, orçamento final e comprovação dos preços descritos no item 7.2 do TR. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 01 dia(s) do 
mês de novembro de 2022. 




