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ANEXO VI 

 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COLLIDER - MT, E 

XXXXXXXXXXXXXX 
  

 
 

I – A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT, entidade jurídica de direito 
público, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ nº 

15.930.023/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito Municipal NOBORU 
TOMYOSCI, denominada CONTRATANTE. 

 
II - ARTISTA CONTRATADO, (INSERIR DADOS DO CONTRATADO), doravante 

denominada CONTRATADO ajustam o presente Contrato, mediante as cláusulas e 
condições aqui estipuladas. 

  

II -  DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato obedece aos termos do 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020 - CREDENCIAMENTO DE 

PROFISSIONAIS DA CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EM 
FORMATO DE FESTIVAL DO ISOLAMENTO SOCIAL, homologado em __/__/2020, 

pelo Prefeito Municipal, anexo ao Processo Administrativo n. ______________, 
assim como, a disposições da Lei 8.666/93, em especial o caput do art. 25, c/c o 

art. 26, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto do presente instrumento, a contratação do Profissional da 

Cultura supramencionado, selecionado pelo procedimento de credenciamento, 
para a prestação de serviços artísticos, na realização do projeto 

_________________________, com apresentação a ser realizada no (s) dia 
(s)______________, por meio digital através da internet, nas redes sociais 

indicadas pelo contratante, tendo a apresentação duração aproximada de 

__________minutos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
2.1 – O valor da prestação de serviço objeto deste contrato é de R$ 

______________ (_________________________________), conforme valores 
definidos no edital de credenciamento 02/2020. 



                                              

                         ESTADO DE MATO GROSSO 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER 

          SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 
 

 

Centro de Eventos -Travessa dos Bandeirantes, 145 Setor Leste – Centro – 78500-000 Colider MT 
 Tel. (66) 3541-2585 – E-mail: Semecel@colider.mt.gov.br 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
  

4.1. O Contrato terá vigência de (______) dias, contados a partir da data de 
assinatura do termo pelas partes. 

  

CLÁUSULA QUINTA– DO PAGAMENTO 
 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de ordem bancária 
na conta corrente indicada pelo credenciado, após a entrega da entrega da nota 

fiscal. 
5.2. Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante prévia verificação 

da regularidade fiscal do Contratado, pelos mesmos documentos empregados na 
fase do credenciamento e contratação. 

5.3. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis e o valor constante da nota 
fiscal, quando da sua apresentação, não sofrerá atualização monetária até o efetivo 

pagamento. 
5.4. Nos preços propostos presume-se inclusos todos os impostos, taxas, custos e 

despesas. 
  

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. 

6. A CONTRATANTE fica obrigada a: 
I. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos fornecimentos dos 

serviços e cláusulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for 
ocaso; 

II. Efetuar o pagamento dos serviços recebidos na forma e condições ajustadas; 
III. Orientar e monitorar o profissional da cultura CONTRATADO; 

IV. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato; 
 

  
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 
7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a: 

I. Executar os fornecimentos dos serviços de acordo com as especificações 
exigidas, dentro dos prazos estabelecidos e todas as obrigações assumidas, 

sujeitando-se a fiscalização da equipe da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a 

observância das determinações da contratação; 
II. Fornecer todos os equipamentos, materiais e utensílios necessários a realização 

da apresentação proposta. 
III. Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e 

utensílios necessários à execução deste Contrato; 
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IV. Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento para o fornecimento dos serviços; 
V. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços; 

VI. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impostos e taxas, 
devendo apresentar sempre que solicitado, a comprovação dos recolhimentos 

respectivos; 

VII. Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações 
previstas em Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pelo CONTRATADO 

não terá nenhum vínculo jurídico com o Município. 
VIII. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam 

ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do 
presente CONTRATO; 

IX. Acatar apenas as solicitações dos fornecimentos dos serviços formalmente 
autorizados pela CONTRATANTE; 

X. Responsabilizar-se pela emissão de nota fiscal de apresentação artística e envio 
de toda documentação solicitada; 

XI. Apresentar-se no dia para o qual foi selecionado, cumprindo todos os critérios, 
com todos os equipamentos em funcionamento; 

 
XII. Divulgar as marcas da Prefeitura Municipal, de acordo com os critérios 

adotados e expressos no Edital e seus Editais complementares. 

 
XIII. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação previstos no edital. 
VI. Fornecer a estrutura física necessária para apresentação, incluindo palco, 

sonorização e iluminação, se for o caso. 
  

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
8.1 – Toda e qualquer alteração contratual deverá ser feita mediante a celebração 

de Termo Aditivo, com amparo no art. 65, da Lei 8.666/93, vedada a modificação 
do objeto. 

8.2 – A alteração de valor contratual decorrente de reajuste de preço, 
compensação ou penalização financeira prevista no Contrato, bem como o 

empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo 
valor, dispensa a celebração de aditamento. 

  

CLÁUSULA NONA –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9 - A CONTRATADA se reserva o direito de cancelar, impedir ou interromper a 

apresentação: 
a) - Em caso de falta de energia elétrica, greves, tumulto ou demais motivos que, 

sem culpa da CONTRATADA, possam impedir a realização do espetáculo; 
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b) - Quando em consequência de doença grave, justificada ou outro motivo que 

impeça temporariamente, a apresentação do ARTISTA, poderá vir a ser definida, 
de comum acordo entre as partes, nova data de apresentação artística. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO 

10- A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato 

nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da Lei Federal n. 8.666/93, Lei 
n. 8.883/94 e legislação pertinente. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

11.  O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo 
em parte. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 

12.1. Vinculam-se a este Contrato, como se nele estivessem transcritas, as 
cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público n. 01/2020, 

para procedimento de credenciamento visando a contratação por inexigibilidade de 
licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado do Mato 

Grosso, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato. 
  

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, 
impresso em 03 (três) vias de igual teor, os representantes das partes. 

 
Colider - MT, XXX,XXXX de 2020. 

  
 

 
 

CONTRATANTE 
 

 
 

CONTRATADA 
  
 


