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Contrato nº. 056/2022 

Pregão Presencial nº. 020/2022 

Processo Nº. 022/2022 

 

Contrato para prestação de serviço de 

coordenação do projeto 1º Festival Rob 

Stan de Música Caipira de Raiz, nos 

moldes do projeto aprovado pelo Fundo 

Estadual de Cultura de Minas Gerais, de 

acordo também com a Instrução Normativa 

02/2008 – FEC e edital FEC 02/2017, e a 

empresa DIJAN VITOR FREIRE. 

 

O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de 

direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui 

Barbosa, nº. 40, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, 

Gestão Administrativa 2021/2024, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, 

residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, RG nº MG 

2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO neste ato representado pelo seu secretário, Sr. Luis José Pereira, 

brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF nº. 183.756.856-15 e 

do RG nº. M-7.306.40, residente e domiciliado na Rua Júlio Tavares, nº. 1.183, Centro, 

Guaranésia/MG, por solciitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 

ESPORTE E TURISMO neste ato representado pelo seu secretário, Sr. Ismael da 

Silva Santos, portador do RG nº. MG-11.797.391 SSPMG e do CPF nº. 007.169.146-

46, domiciliado na Rua Antônio Porto, nº. 148, no bairro Residencial Dr. João Bento 

Ribeiro do Valle nesta cidade, e do outro lado a empresa DIJAN VITOR FREIRE, 

estabelecida na Rua Francisco Vinhas Arantes nº 697, Bairro Baixão, na cidade de 

Campos Gerais/MG, CEP: 37.160-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.075.866/0001-

49, representada por seu titular Senhor Dijan Vitor Freire, brasileiro, empresário, 

portador do RG nº MG-16.533.167 SSP/MG e do CPF nº 404.644.008-21, firmam o 

presente contrato nos termos constantes da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, nas 

condições seguintes: 

 1. DO OBJETO.    Prestação de serviço de coordenação do projeto 1º Festival 

Rob Stan de Música Caipira de Raiz, nos moldes do projeto aprovado pelo Fundo 

Estadual de Cultura de Minas Gerais, de acordo também com a Instrução Normativa 

02/2008 – FEC e edital FEC 02/2017, conforme especificações discriminadas no 

Anexo I deste instrumento. 
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2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATRIBUIÇÕES. O CONTRATADO se 

compromete disponibilizar para a CONTRATANTE as guias conforme as 

especificações do Anexo I deste instrumento. 

 

3. DO VALOR. O valor total do presente contrato é de R$ 9.036,96 (nove mil e 

trinta e seis reais e noventa e seis centavos), incluindo todos os custos relacionados 

com despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão deste 

contrato. 

 

4. DO PRAZO. A vigência deste contrato dar-se-á a partir de sua publicação e 

seu encerramento em 31/12/2022, podendo ser prorrogado nos moldes do art. 57 da 

Lei nº. 8.666/993. 

4.1. O prazo para efetiva execução dos serviços e entrega dos trabalhos deve 

ser em conformidade com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo, de acordo com o disposto no Anexo I deste contrato. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos financeiros necessários para 

a execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 

 
Ficha Elemento/Dotação 

496 - Festival Rob Stan De Música Raiz FEC  MG - Outros Serviços 
de Pessoa Física 

02.70.01.13.392.0471.2.250 
3.3.90.36.99 

497 - Festival Rob Stan De Música Raiz FEC  MG - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica 

02.70.01.13.392.0471.2.250 
3.3.90.39.99 

 

6. DA RESCISÃO. Constituem motivos recíprocos para rescisão do contrato, o 

não cumprimento de quaisquer de suas condições e obrigações, bem como os motivos 

previstos no art. 78, da Lei nº. 8.666/93. 

7. DAS PENALIDADES.  A parte que infringir qualquer cláusula deste 

instrumento sujeitar-se-á as penalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e 

alterações. 

8. DAS ALTERAÇÕES. O presente contrato poderá ser alterado na 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, 
ressalvados os limites e as vedações legais. 

 
9. DA PUBLICIDADE. A eficácia do presente contrato depende de publicação 

de seu extrato, observadas as disposições pertinentes na Lei de Licitações e 

Contratos e Lei Orgânica do Município. 

 

10. DO PREPOSTO. O Município elege como preposto e responsável pelo 

cumprimento do contrato o Secretário de Cultura, Esporte e Turismo, que assina o 
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presente instrumento assumindo o compromisso de bem e fielmente fiscalizá-lo e 

garantir sua integral execução. 

11. DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaranésia /MG, para 

dirimir eventuais dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 

três vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Guaranésia, 04 de abril de 2022 

 

 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Luis José Pereira 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

Ismael Silva Santos 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

 

 

 

Dijan Vitor Freire 

DIJAN VITOR FREIRE 
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Anexo I do Contrato nº. 056/2022 
 

Item Especificação do Item Preço total 

1.  Pré-produção, produção e pós-produção de acordo com o Cronograma das 

atividades a serem executada do Projeto Original readequado conforme 

exigências do Núcleo de Readequações do FEC 

R$ 9.036,96 

 

DOS SERVIÇOS:  

 

São atribuições do Coordenador: 

 

- Organizar, executar e finalizar o projeto 1º Festival Rob Stan de Música Caipira de raiz, bem como 

cumprir com as atividades de pré-produção, produção e pós-produção, de acordo com o 

Cronograma das atividades a serem executadas do Projeto original, adequado conforme exigências 

do Núcleo de Readequações do FEC. 

-Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obrigam a 

atender prontamente, bem como dar ciência ao Município imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar quando da execução do serviço, nos moldes do Edital FEC/2017 e suas 

alterações. 

- Cumprir o calendário estabelecido no Projeto e suas atribuições ali constantes. 

- Fazer a prestação e contas até 60(sessenta) dias após o término do Projeto. 

-Seguir todas as orientações, determinações constantes no Projeto: 1º Festival Rob Stan de Música 

Caipira de Raiz” e demais normas relacionadas ao Projeto, solicitadas pela Secretaria de Cultura, 

Esporte e Turismo 

-Assumir, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da prestação 

dos serviços, necessários à boa e perfeita execução do objeto deste contrato; 

 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do 

presente contrato; 

- Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas na licitação; 

 -Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do 

contratante; 

 -Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade relativa aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais e o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

São atribuições da Contratante 
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         a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob todos os 

aspectos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 

da contratada; 

          b) efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas nas cláusulas do presente edital, os serviços efetivamente 

executados. 

CALENDÁRIO DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUISÃO/FINALIZAÇÃO DO 

PROJETO 

Pré-produção, produção e pós-produção de acordo com o Cronograma das atividades a serem 

executadas do Projeto original readequado, conforme exigências do Núcleo de Readequações 

do FEC:  

1- Pré-produção e organização – Meses: março, abril, maio e junho/2022 

2- Produção do festival – meses: junho e julho/2022 

3- Realização do Festival – meses: junho e julho 

4- Pós-produção do festival – mês: agosto/2022 

5- 5 Gravação e distribuição do CD – meses: julho e agosto/2022 

6- Análise dos resultados – mês: agosto/2022 

7- Minicurso dobre a história da música sertaneja – mês: julho/2022 

8- Decreto de criação do festival – mês: março/2022 

9- Publicação do Regulamento do festival – mês: maio/2022 

10- Produção dos troféus – mês: abril/2022 

11- Divulgação do festival- meses: maio, junho e julho/2022 

12- Prestação de contas – meses: agosto/setembro e outubro/2022 

13- Classificação dos finalistas – mês: junho/2022 

14- Premiação dos vencedores do festival – mês: julho/2022 

15- Relatório do festival – mês: agosto/2022 
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