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3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Financ;as as notas de empenhos e 
respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrimonlo do 
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 
contrato; 

Cl.AUSULA TERCEIRA- DOS ENCARGOS, OBRIGA(;QES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condicoes e prazos estabelecidas neste termo 
contratual; 

Cl.AUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAtAO LEGAL 
2.1- Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso Ill, da Lein!! 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e 
suas posterlores alteracoes. 

ITEM DESCRly\O DO ITEM UNO QUANT. 
VLR. 

VLR.TOTAL 
UNIT ARIO 

Bandas Musicais Estilo Forro - Para 
01 apresentacao no XXVI Festival Junina. Und 04 R$ 6.000,00 R$ 24.000,00 

1.2 - As apresentacoes dos shows artfsticos das bandas, serao definidas atraves de prograrnacao 
elaborada e repassada a Contratada pela Secretaria Municipal de Turlsrno, Esporte e Cultura de 
Tracuateua, determinando: local, dia, hara e nome das bandas e artistas. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 
1.1- 0 objeto da presente inexigibilidade ea contratacao de empresa especializada para reallzacao 
de shows artisticos culturais com Bandas Musicais, para o evento do XXVI Festival Junino de 
Tracuateua, a fim de atender os objetivos desta Secretaria Municipal de Turlsmo, Esporte e Cultura. 

0 MUNlctPIO DE TRACUATEUA, CNPJ N!! 01.612.999/0001-92, com sede na cidade de Tracuateua, 
Estado do Para, endereco na Av. Mario Nogueira de Sousa, S/N, Centro, neste ato representado pelo 
Sr. Prefeito Municipal Jose Braulio da Costa, brasileiro, RG 279079-PC/PA e CPF 024.460.812-15, 
domiciliada e residente na Av. Mario Nogueira de Souza, n" 150, Centro, doravante denominado 
simplesment€ CONTRATANTE, e do outro lado a empresa VM PRODU(;OES & EVENTOS portadora do 
CNPJ (MF) 28.041.982/0001-89 e Inscricao Municipal n!! 15.568.575-9 estabelecida na Vila Cubiteua, 
n°35, Zona Rural - Capltao Poc;o/PA, CEP: 68.650-000, neste ato devidamente representado por seu 
s6cio-diretor, Sr. Antonio de Jesus Ribeiro dos Santos, brasileiro, empresario,, portador da Ceduta de 
ldentidade RG n!! 4618237-PC/PA e do CPF/MF n!! 732.660.512-20 residente e domiciliado na Vila 
Cubiteua, S/N°, Zona Rural - Capitao Poc;o/PA, CEP: 68.650-000, doravante denominada 
GONTRATADA, resolvem nos termos do resultado do processo licitat6rio na modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE UCITA(;AO N° 6/2019-200501, ajustar a celebracao do presente Contrato 
Administrativo, sobre a~ condicoes declaradas e reciprocamente aceita abaixo transcrita: 

CONTRATO AOMINISTRATIVO QUE ENTRE 
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL OE 
TRACUATEUA E A EMPRESA VM 
PRODU(;OES & EVENTOS, CONSOANTE AS 
Cl.AUSULAS E CONDl(;QES SEGUINTES: 

CONTRATO N!! 20190506 

Comissao Perma 
Folha n2:_-.::::e=.,..i....-- 
Rubrica: __ ~--- 

EST ADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(:AO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
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7.2. A multa prevista acima sera a seguinte: 
- Ate 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua nao realizacao e/ou 
descumprimento de alguma das clausulas contratuais; 

CLAlJSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 
7.1. Em caso de lnexecucao total ou parcial do contrato, bem como de ocorrencia de atraso 
injustificado na execucao do objeto deste contrato, submeter-se-a a CONTRATADA, sendo-lhe 
garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 
- Advertencia: 
- Multa; 
- Suspensao temporaria de participacoes em licitar;:oes promovidas com o CONTRATANTE, 
impedimenta de contratar com o mesmo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publlca, enquanto 
perdurarem os motivos da punir;:ao, ou ate que seja promovida a reabilitacao, perante a pr6pria 
autoridade que aplicou penalidade; 

Cl.AUSULA SEXTA - DA RESCISAO 
6.1 - Constituem motivo para a rescisao contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n2 
8.666/93, e podera ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedencia minima de 
05 (cinco) dias uteis, mediante comunlcacao por escrito. 

Cl.AUSULA QUINTA - DA VIG~NCIA 

5.1 - A vigentia deste instrumento contratual vigorara a partir da data de assinatura do rnesrno, e 

extinguindo-se em 05 Agosto de 2019. 

4.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 

4.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual; 

Cl.AUSULA QUARTA - OAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno 
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n2 
8.666/93 e suas alteracces posteriores; 

3.7. Aceitar nas mesmas condicces contratuais os acrescimos e supressoes ate o limite fixado no§ 12, 
do art. 65, da Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores. 

3.6. Providenciar a imediata correcao das deficiencies e ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 

3.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, 
todas as condicoes de habilitar;:ao e quatificacao exigidas na assinatura deste Contrato. 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o onus decorrente da execucao deste 
contrato, especialmente com relacao aos encargos trabalhistas e previdenclarlos do pessoal utilizado 
para a consecucao dos services: 

EST ADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<;AO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 

Comissao Permanente de Ucita~o 
Folha nl!: tp :5 
Rubrica: ~ 
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Cu\lJSULA DECIMA PRIMEIRA- DA PUBLICIDAi>E 
11.1 - 0 presente instrumento sera publicado por meio de afixacao de seu extrato no QUADRO DE 
AVISOS da Prefeitura Municipal de Tracuateua, demais orgaos municipais e orgaos de imprensa oficia~, 
de modo a tornar publico a contratacao entre as partes, como tambem, produzir seus legftimos e 
ulteriores de direito. 

Cu\USULA DECIMA - DAS Al TERA(:QES CONTRATUAIS 
10.1 - 0 presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.2 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administracao do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas 
justificativas. 

6RGAO: Prefeitura Municipal de Tracuateua 
Unidade Orcamentaria: 0808 - Sec. de Turismo, Esporte e Cultura 
Atividade Programatica: 13 846 0473 2.029 - Fomento as Manlfestacoes Culturais; 
Categoria Economica: 33.90.39.00- Outros Services de Terceiros Pessoa Jurfdica. 

ClAUSULA NONA - DA DOTAcAO OR~MENTARIA 
9.1 - As despesas contratuais correrao por conta da verba do orcarnento do CONTRATANTE, na 
dotacao orcamentaria: 
Exercicio: 2019 

Paragrafo Unico - Havendo atraso no pagamento, desde que nao decorre de ato OU fato atribufvel a 
Contratada, aplicar-se-a o indice do IPCA, a titulo de compensacao financeira, que sera o produto 
resultante da multiplica~ao desse fndice do dia anterior ao pagamento pelo numero de dias em atraso, 
repetindo-se a operacao a cada mes de atraso. 

8.1 - 0 valor total da presente avenca e de R$ 24.000,00 {Vinte e quatro mil reais) a ser pago no prazo 
de ate trinta dias, contado a partir da data final do perlodo de adimplemento da obrigacao, na 
proporcao dos services efetivamente prestados no perlodo respectivo, segundo as autorizacoes 
expedidas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, e de conformidade com as nofas 
fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condicoes da 
proposta adjudicada e da ordem de servlco emitida. 

Cu\USULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

7. 7. As penalidades somente serao relevadas em razao de circunstancias excepcionais, e as justificadas 
so serao aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprovaveis, a criteria da 
autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo maximo de 05 (cinco) 
dias da data em que foram aplicadas. 

7.6. O CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 
constatada durante a prestacao dos services, para adocao das providencias cabiveis; 

7.5. 0 pagamento da multa nao eximira a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa 
a penalidade; 

7.4. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhida como renda para o Munidpio, no prazo de 05 
(cinco) dias uteis a contar da data da notificacao, podendo o CONTRATANTE, para isso, desconta-la das 
faturas por ocasiao do pagamento, se julgar conveniente; 

7.3. As sancoes previstas nos itens acima poderao ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 
previa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias uteis: 

Comlssio Perma!':e.de Ucita~o 
Folha nll:_...:~it.=;,.b;..;;;... __ 
Rubrica: ~ 

EST ADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA~AO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
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2)~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nome: 
CPF n2 

1)~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nome: 
CPF n2: 

7 2.660.512-20 
VM PR c;OES & EVENTOS 
CNPJ N° 8.041.982/0001-89 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

JO!'l~IHOKlll 

PREFEITURA MU CIPAL DE TRACUATEUA 
CNPJ N2 01.612.999/0001-92 

CONTRATANTE 

Tracuateua-Pa, 06 de Jun ho de 2019. 

12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, e lavrado o 
presente termo, em 02 (duas) Vias de igual teor, 0 qual, depois de lido e achado Conforme, e assinado 
pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

12.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Tracuateua-PA, como o unico capaz de dirimir as duvidas oriundas 
deste Contrato, caso nao sejam dirimidas amigavelmente. 

Cl.AUSULA DECIMA SEGUNDA - DABASE LEGAL, FORO E FORMALIDADES 
12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislac;ao espedfica, consubstanciada na Lei n2 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alteracoes, e, em casos omissos, aos preceitos de direito 
publico, teoria geral de contratos e disposicoes de direito privado. 

EST ADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<;AO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
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