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CONTRATO DE ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  PARA A EXECUÇÃO DE 

PROJETOS 

 

CONTRATANTE: INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES, inscrita 

no CNPJ n° 12.687.473/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, sediada no C 1 Lote 1/12 Ed. 

Taguatinga Trade Center sala 936 – Taguatinga Centro Brasília DF CEP72.010-010, tendo seu 

representante legal Sr. Eugênio Cesar Nogueira, brasileiro, casado, presidente da instituição 

portador do RG n° 05178 CBMDF e inscrito no CPF sob n° 491.901.301-97. 

 

CONTRATADA: EVENT CREATIVITY PRODUÇÃO E MARKETING EIRELI, inscrita no CNPJ 

n° 30.635.563/0001-17, pessoa jurídica de direito privado, sediada no RUA 10 CH 177 LOTE 08 

Vicente Pires, Brasília DF CEP 72.007-385, tendo sua proprietária Sra. Cynthia Ivanovic Neves, 

brasileira , solteira, única proprietário da empresa, portadora do RG 2038588 SSP/ DF e inscrita no 

CPF 996.387.531-20. 

 

As partes acima nomeadas e qualificadas, CONTRATANTE e CONTRATADA, doravante assim 

designadas, celebram este Contrato de Organização e Montagem de Estruturas Temporárias de evento, 

observadas as cláusulas e condições adiante articuladas. 

 

1. DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto a Organização e prestação de serviço necessárias à realização do projeto 

APOIO À REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE BASE E ADULTO 

2019, a ser realizado no período de 09/10/2019 à 09/02/2020, em diversas regiões administrativas – 

Brasília DF. Far-se-á necessário à contratação de terceiros, pela CONTRATADA, fornecedores de 

diversos produtos e serviços imprescindível à execução do objeto. A CONTRATANTE declara estar de 

acordo e respeitar todas as condições, normas e regulamentos específicos, impostos como condicionais a 

prestação do serviço e/ou fornecimento, prevalecendo, contudo, as disposições deste contrato no que se 

refere a direitos e obrigações recíprocas entre os ora contratantes. 

 

 

1.1 DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS FORNECEDORES 

A) Será de competência da CONTRATADA, contratar por meio de intermediação os serviços 

dos fornecedores diretos, especificados neste contrato; 

B) Será de competência da CONTRATANTE enviar as informações importantes, e outros itens 

solicitados, necessários à execução do contrato. 

 

2. DO VALOR 

 

2.1. Todos os valores dos serviços prestados, e alterações serão analisados, autorizados e 

documentados por e-mail, pelo CONTRATANTE, e serão aditivados ao contrato, onde serão 

incluídos na planilha financeira do evento, os pagamentos serão negociados diretamente com a 

CONTRATADA. 

2.2. Serviços de intermediação do projeto a serem cotados e aprovados, estão dispostos no 

ANEXO I  

 

Parágrafo primeiro: Os valores cotados e aprovados conforme anexo do presente contrato e seus 

aditivos, correspondem ao valor final, já inclusas eventuais taxas e impostos; 
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Parágrafo segundo: A inclusão de produtos e serviços pós assinatura do contrato, serão 

considerados extras e faturados e pagos conforme o acordados e documentado no ato da 

solicitação. Os extras somente serão reconhecidos e acatados se solicitados por escrito diretamente 

pelo Gestor deste contrato, previamente designado pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, 

logo abaixo. 

 

 CONTRATANTE: 

    Sr. Eugênio Cesar Nogueira 

                          Presidente do Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social - IBRES 

                          E-mail: falecom@ibres.org.br 

                          Telefone: (61) 3326-3229 

 CONTRATADA: 

Sra. Cynthia Ivanovic Neves 

Proprietária 

Event Creativit Produções e Marketing Eireli 

E-mail : cynthia@creativitevent.com 

Telefone: (61) 3879-1008 

 

               2.3. Os tributos e demais encargos fiscais que sejam devidos, direta ou indiretamente, em virtude 

deste Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA assim definido 

na norma tributária. 

 

3. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 

3.1. FATURAMENTO: é de responsabilidade da CONTRATADA o fechamento e envio da nota 

fiscal  ou fatura, com prazo de vencimento conforme o descrito no item 3.2 e subitens. 

 

3.2. PAGAMENTO: a CONTRATANTE se compromete a : 

       a)   Enviar à CONTRATADA lista com os dados necessários para faturamento   antecipado; 

       b)   A efetuar o pagamento conforme no descritivo na tabela “Condições para Pagamento” 

                     c)    1° parcela – R$ 27.837,50 – vencimento: 14/10/2019 

                            2° parcela – R$ 27.837,50 – vencimento: 14/11/2019 

                            3° parcela – R$ 27.837,50 – vencimento: 14/12/2019 

                            4° parcela – R$ 27.837,50 – vencimento: 14/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

VALOR TOTAL VENCIMENTO FORMA 

R$111.350,00 

1° parcela 14/10/2019 

DEPÓSITO BANCÁRIO 
2° parcela 14/11/2019 

3° parcela 14/12/2019 

4° parcela 14/01/2020 

Banco do Brasil Agência 3476-2 Conta Corrente 29971-5 

 

 

 

3.3. É de responsabilidade da CONTRATANTE perante à CONTRATADA o valor global do 

projeto, informado no orçamento final e aprovado conforme prazos estabelecidos no quadro do 

item 3.2, excluído o total dos pagamentos realizados. 

 

3.4. Possíveis extras serão faturados conforme o acordado e documentado no ato de solicitação. 

 

mailto:falecom@ibres.org.br
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4. DA VIGÊNCIA 

 

Este contrato tem início e é válido a partir da data de sua assinatura e encerrará no décimo primeiro 

dia após o encerramento do projeto no caso de não haver pendências comunicadas às partes. 

 

 

5.  DA RESCISÃO 

 

5.1. Alteração e/ou cancelamento do evento estará sujeito à política do fornecedor direto; 

 

5.2. Todos os custos, para o fornecimento que tiverem sido já feitos pela contratada, serão pagos 

pelo CONTRATANTE. Dede que devidamente comprovados com relação de custos já efetuados 

anexados aos comprovantes de pagamentos. 

 

6. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

6.1. Não se estabelece, por força deste Contrato, nenhum vínculo empregatício entre as partes, não 

havendo qualquer subordinação ou horários a ser cumprido. A CONTRATADA é responsável por 

seu(s) funcionário(s) nesta operação, correndo por conta da CONTRATADA  todas as despesas 

com esse(s) funcionário(s), inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente sejam 

trabalhistas, previdenciária, securitária ou qualquer outra, além de quaisquer obrigações não 

pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor. 

 

6.2. A CONTRATADA, neste ato, responsabiliza-se, em caráter irretratável e irrevogável, por 

quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, 

inclusive decorrentes de acidentes de trabalho, que venham a ser ajuizados por seu(s) 

funcionário(s) contra a CONTRATANTE, destacados pela CONTRATADA para a execução dos 

serviços objeto deste contrato, a qualquer tempo , seja a que título for , respondendo integralmente 

pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas 

processuais e demais encargos que houver, podendo ser denunciada em qualquer ação que for 

proposta para indenizar seus autores, aplicando-se ao presente contrato o disposto dos artigos 70, 

inciso III, e 71 do Código de Processo Civil Brasileiro, que dispões que a denunciação da lide é 

obrigatória àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo Contrato, a indenizar, em ação 

progressiva, o prejuízo do que perder a demanda, e a citação do denunciação será requerida, 

juntamente com o do réu. Se o denunciante for o autor e , no prazo para contestar, se o denunciante 

for o réu. 

 

 

 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Eventuais perdas e danos em decorrência de perda de eventos já contratados e que venham a 

desistir da ocupação pelo atraso verificado,  

7.2. O não exercício, pelas partes contratantes, de quaisquer dos direitos a elas assegurados neste 

contrato, ou na lei em geral, ou a não aplicação das sanções previstas neste instrumento constituirá 

mera tolerância e não significativa novação, alteração ou renuncia quanto a seus termos, podendo 

quaisquer das partes exercê-los a qualquer tempo. 

 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. O atraso na entrega de qualquer documento comprobatório de execução implicará na revisão 

de pagamento da parcela subsequente, não havendo assim cobrança de juros e multa pela 

CONTRATADA, havendo a morosidade de mais de 30 dias na entrega de documento exigidos 

pela CONTRATANTE, está  ficará dispensada do pagamento relativo à referida parcela, e liberada 

para providenciar a contratação de outro fornecedor para tanto. 

8.2. O item 8.1 só não será aplicado quando: fatos supervenientes ou de força maior implicarem 

diretamente no prazo estipulado no cronograma, sendo estes como exemplo: Intempéries 

climáticas, greves estaduais ou nacionais que impactaram diretamente no curso para a execução 

deste contrato, etc... Desde que devidamente comprovado.  
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9. DO FORO 

 

As partes elegem o Foro de Brasília- DF, com exclusão de quaisquer outro por mais privilegiado 

que seja; para dirimir as questões eventuais originadas deste contrato 

 

Brasília/DF, 09 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

Sr. Eugênio Cesar Nogueira 

                          Presidente do Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social - IBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               CONTRATADA 

                                         Cynthia Ivanovic Neves 

                         Event Creativity Produções e Marketing Eireli 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

Nome:     Vander de Sousa Varela                             Nome: 

 

CPF:    512.305.931-87                                                CPF: 

 

Assinatura:                                                                  Assinatura: 

 


