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CONTRATO N.º 183/2017 

PROCESSO Nº 261/2017 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 45.550.167/0001-64, com sede na Rua Adhemar, centro, nesta cidade de 

Iguape, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor 

WILSON ALMEIDA LIMA, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE com 

fundamento nos temos do Artigo 24, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 

1993 e suas alterações posteriores, contrata por tempo determinado e para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público os serviços de EGBERTO 

MARCIO NOGUEIRA DE MEDEIROS E SILVA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 

04.507.226/0001-34, com sede a Av. Benedito Isaac Pires, nº 385, Pq. Isaac Pires, 

Cotia/SP – CEP: 6716-300, adiante denominado CONTRATADO, ficou justo e 

contratado, nos melhores temos de Direito, o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para Exposição Fotográfica 

“Imagens Humanas” de Jr. Ripper, através do Sr. Egberto Marcio Nogueira de Medeiros 

e Silva – ME, no Museu Municipal, com sede ao Largo das Neves – Iguape/SP, sendo a 

abertura no dia 14/10/2017, às 20h00min, permanecendo aberto ao publico para visitação 

no período de 14/10/2017 a 26/11/2017, como parte da programação do Iguape Jazz & 

Blues Festival. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

A CONTRATANTE, pelos serviços prestados, pagará a CONTRATADO o valor de R$ 

3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais), que serão pagos 50% no dia 05/10/2017 e 

50% até 10 dias após o evento por intermédio de depósito bancário com conta poupança do 

CONTRATADO no Banco: Banco do Brasil-Agência 4656-6 – Conta Corrente 7573-6. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– DO SUPORTE FINANCEIRO 

 

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento das obrigações, objeto deste contrato, 

provirão da Funcional Programática: 13.392.0017.2081; Categoria Econômica: 

3.3.90.39.22; Ficha 204; Destinação de Recursos: 01.000.00;  

 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

O CONTRATADO na execução dos serviços prestados observará o horário normal de 

expediente do CONTRATANTE, obrigando-se pela guarda, conservação e devolução de 

eventuais equipamentos recebidos para execução dos serviços, respeitando a carga horária 

mínima de 15 (quinze) horas semanais de trabalho. 
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CLÁUSULA QUINTA 
 

O prazo de execução do presente contrato será de Julho a Dezembro de 2017, a partir da 

data de sua assinatura. 

  

CLÁUSULA SEXTA 
 

Fica estipulada a multa contratual no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor global do 

contrato, para aquele que descumprir quaisquer das cláusulas deste instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O presente contrato não cria vínculos trabalhistas, sendo que a CONTRATANTE, não é 

responsável direta ou indiretamente para com o CONTRATADO, por quaisquer encargos 

trabalhistas, sociais, previdenciários ou de segurança pessoal, presente ou futuros em 

decorrência desta avença, bem como pela condução e alimentação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATANTE oferecerá todas as condições necessárias ao 

bom andamento e desempenho dos serviços ora contratados, reservando-se no direito de, a 

qualquer tempo, fiscalizar o andamento destes, através de seus prepostos credenciados. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este contrato, se inexistir interesse 

público em sua manutenção, ficando a Administração isenta do pagamento de multa ou 

quaisquer eventuais cominações decorrentes da rescisão, bem no caso de inadimplemento 

das cláusulas e condições aqui avençadas, independentemente das medidas administrativas 

e/ou judiciais cabíveis. 
 

CLÁUSULA NONA 

Fica eleito o Foro da comarca de Iguape, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e/ou eventuais litígios oriundos do presente 

contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de 

igual teor, forma e efeitos. 
 

Iguape, 06 de Outubro 2017. 

 

 

 

__________________________                              ____________________________ 

            CONTRATADO(A)     CONTRATANTE 

      Egberto Marcio N. M. e Silva                                     Wilson Almeida Lima 

                                                                                                        Prefeito  

 

Testemunhas 

 

 

1ª __________________________                        2ª____________________________       

 Nome:                                               Nome:  

 RG:                               RG:  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

CONTRATADA: EGBERTO MARCIO NOGUEIRA DE MEDEIROS E SILVA - ME  

CONTRATO N° 183/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA 

“IMAGENS HUMANAS” DE JR. RIPPER, ATRAVES DO SR. EGBERTO 

MARCIO NOGUEIRA DE MEDEIROS E SILVA – ME, NO MUSEU MUNICIPAL, 

PELO PERIODO DE 14/10/2017 A 26/11/2017, COMO PARTE DA 

PROGRAMAÇÃO DO IGUAPE JAZZ & BLUES FESTIVAL.   

 

ADVOGADO(S): 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, 

e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins 

de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar 

todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o 

caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 

14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica  aos interessados. 

 

LOCAL e DATA: Iguape, 06 de Outubro de 2017. 

 

 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: WILSON ALMEIDA LIMA  

E-mail institucional: ___________________________________________________ 

E-mail pessoal: _______________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________  

 

CONTRATADA 

Nome e cargo: EGBERTO MARCIO NOGUEIRA DE MEDEIROS E SILVA - ME  

E-mail institucional: ________________________________________________ 

E-mail pessoal:_____________________________________________________ 

Assinatura:________________________________________________________   

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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