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CONTRATO Nº 2022/06.30.001 - SEMEC/PMM 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E CULTURA (CONTRATANTE) E A 

EMPRESA J DE A TEIXEIRA 

LTDA(CONTRATADA), COMO ABAIXO 

MELHOR SE DECLARAM. 

Pelo presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado, a Prefeitura Municipal 

de Mocajuba, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.846.704-0001-01, com sede na Rua 

Siqueira Mendes, nº 45, Centro, Mocajuba – Pará, com interveniência da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte e Cultura, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.846.704-

0001-01, neste ato representada pela Sr. ª MARIA LUCILENE GUIMARÃES DE 

ALBUQUERQUE, brasileira, casado, Professora, Portador do CPF/MF nº. 265.928.272-

20 e da Carteira de Identidade nº. 1466997 PC/PA, residente e domiciliado na Rua Alírio 

Sabá, nº 33, Bairro Cidade Nova, Mocajuba/PA, a seguir denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa J DE A TEIXEIRA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 44.601.729/0001-99, com sede na Quadra ARSE 51, Al 02, Lt 43, 

Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/To, CEP: 77.021-662, neste ato representada por 

JEDSON DE AGUIAR TEIXEIRA, brasileiro,  CPF/MF n° 871.491.922-20, Carteira 

de Identidade n° 5054012 PC/PA, residente e domiciliado  á Quadra ARSE 51, Al 02, Lt 

43, Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/To, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, tem ajustado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

2022/06.30.001 - SEMEC/PMM, fundamentado nas disposições da lei nº 8.666/93 e 

tendo em vista o que consta nos autos do PROCESSO Nº 2022/06.13.001 - 

SEMEC/PMM, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2022/06.13.001 - 

SEMEC/PMM, mediante as cláusulas e condições seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Este contrato tem por objeto, Contratação de Empresa Promotora de Eventos para 

Realização de Show com Artista Nacional, Cantor “SILVAN SANTOS” nas 

programações culturais do “ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MOCAJUBA”, que 

acontecerá no dia 05 de julho de 2022. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

2.1 A referida Inexigibilidade (fundamentada no Inciso III, do art. 25, da Lei 8.666/93) 

condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: Inviabilidade de competição; 

que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional; que seja feita 

diretamente ou mediante empresário exclusivo e que o contratado seja consagrado pela 

crítica especializada ou pela opinião pública; 

2.2 A contratação de artista, por inexigibilidade, visa prestigiar o caráter personalíssimo 

do seu trabalho, o que inviabiliza a adoção de critérios objetivos para a realização de 

certame licitatório. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 Fornecer à CONTRATA, toda as informações relacionadas com o objeto do presente 

projeto básico. 

3.2 Fica obrigado o CONTRATANTE a fornecer o local do evento, bem como o palco e 

montado, com todas as condições técnicas de segurança, a fim de restar salvaguardada a 

integridade física e psíquica dos artistas, bem como a do público em geral; 

3.3 A CONTRANTE deverá fornecer e custear todo o equipamento de som, luz e 

instrumental auxiliar, assim como se responsabilizar pela montagem e desmontagem de 

todo aparato. 

3.4 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 

cumprimento desde instrumento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRGAÇÕES DO CONTRATADO: 

4.1 Atender as requisições da CONTRATANTE, executando o objeto na forma estipulada 

neste instrumento, principalmente quanto ao prazo de execução; 

4.2 Executar o objeto no local e forma indicada pela CONTRATANTE, obedecendo 

os prazos estipulados: 

4.3. Caberá ao CONTRATADO custear os impostos, taxas ou contribuições referentes 

a prestação do seu serviço, no âmbito do Município do Estado e da União: 
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4.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujus 

reclamações se obriga a atender prontamente; 

4.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem 

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE: 

4.6. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas 

4.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como transporte, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou 

prepostos, para execução do objeto do contrato, 

4.8. Fica expressamente vedado o emprego de quaisquer tipos de propaganda, sejam 

comerciais, ou de patrocínio durante a apresentação do artista: 

4.9. Executar o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGENCIA 

5.1 O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, a partir da data de assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado conforme o art. 57, da lei 8.666/1993. 

5.2 A contratada obriga - se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo 

Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao quantitativo dos 

serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado 

contrato, de acordo com o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA-DAS APRESENTAÇÕES  

6.1. A apresentação acontecerá na Rua Quinze de novembro, Bairro Centro, no 

Município de Mocajuba/Pa; 

6.2. A programação será realizada no dia 05 de julho de 2022, com início prevista para 

às 21h30min 

6.3. O show musical do cantor gospel SILVAN SANTOS duração mínima 40min 

(quarenta minutos); 

6.4. A proposta comercial da apresentação do artista em questão engloba os valores 

referentes aos custos com hospedagens, passagens aéreas para a equipe musical do 

artista. 
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CLAUSULA SÉTIMA-DA RESCISÃO 

7.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 79 

da Lei nº 8.666 93. e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, 

ou CONTRATADO, se for o caso, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 

mediante comunicação por escrito. 

 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de 

atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-ia 

CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

8.1.1. Multa: 

8.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade: 

8.2. A multa prevista acima será a seguinte 

8.2.1. Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização 

e ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais. 

8.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, 

facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

8.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o 

CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar 

conveniente,  

8.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrige as 

irregularidades que deram causa à penalidade, 

8.5.1. Além da aplica-lhe de multa, deveria ser procedida a devolução do valor pago 

antecipadamente na hipótese de inexecução do presente contrato 

8.6 O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escritos, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços para adoção das 

providências cabíveis; 
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8.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, 

e as justificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 

facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, 

e desde que formuladas no prazo máxime de 05 (cinco) dias da data em que foram 

aplicadas. 

 

CLAUSULA NONA-DO VALOR E DO PAGAMENTO 

9.1. O valor total da presente avença é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a ser 

pago até 01 dia útil após o evento e de conformidade com as notas fiscais faturas e/ou 

recibos devidamente atestados pelo setor competente, observadas a condições da 

proposta adjudicada. 

9.2. Caso o evento ora pactuado não seja realizado no dia, hora e local definidos, por 

culpa direta do: CONTRATANTE, a obrigação por parte do CONTRATADO ficará 

resolvida para todos os fins de direito, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer tipo 

de indenização ou ressarcimento dos valores já recebidos; 

 

CLAUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes do presente 

contrato correrão por conta do orçamento geral desta Prefeitura Municipal para o 

exercício 2022 na seguinte rubrica: 

Unidade Orçamentária: 0118 – Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cultura. 

Função Programática: 13 392 0013 2.026 – Apoio a Eventos Municipais. 

 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 

Fonte: 15000000 – Recursos não vinculados de imposto. 

10.2 As despesas referentes ao exercício 2023 ocorrerão por dotação orçamentária Própria 

do período. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1 O presente contrato poderá ser objeto de alteração, nas hipóteses e condições 

estabelecidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93, observando - se as formalidades legais e 

mediante assinatura de Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 

12.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato 

Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de Mocajuba/Pa, com 

a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham 

a ter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:      

13.1 Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura, no Diário Oficial e Portal 

dos jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

13.2 Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, 

firmam o presente contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, 

para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo como 

condição de eficácia. 

 

Mocajuba/Pa, 30 de junho de 2022 

 

 

MARIA LUCILENE GUIMARÃES DE ALBUQUERQUE 

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

CONTRATANTE 

 

 

 

J DE A TEIXEIRA LTDA 

CNPJ/MF sob o n° 44.601.729/0001-99 

JEDSON DE AGUIAR TEIXEIRA 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: __________________________  NOME ______________________________ 

CPF Nº                                                      CPF Nº 
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