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CONTRATO Nº 04/2017- PMVN 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ E A 
EMPRESA EVENTOS S.A LTDA – ME  

 
Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, inscrito no 
CNPJ nº 05.351.606/0001-95, com sede à Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro, Cep: 
68.780-000, Vigia-Pa, por intermédio de seu representante, Sra. CAMILLE MACEDO PAIVA DE 
VASCONCELOS, brasileira, divorciada, graduada nível superior, residente e domiciliado na Cidade 
de Vigia de Nazaré, Estado do Pará, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa 
EVENTOS S.A LTDA - ME , com CNPJ nº 08.388.478/001-42, com sede na Tv José Pio, nº 14, 
bairro Umarizal, Cidade de Belém, Cep: 66.050-240, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Jefferson 
Costa Goldenberg, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 2132326 e CPF nº 575465922-
91, residente e domiciliado na Cidade de Belém/Pará, doravante denominada CONTRATADA, 
celebram o presente Contrato, decorrente do P.E 013/2015 - SEAD/PA, e a legislação vigente, 
especialmente com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e mediante as cláusulas e condições que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL  
 O presente contrato será regido pelo disposto na lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 
877 e 878, de 31 de março de 2008, Decreto Estadual 1.093, de 29 de junho de 2004, Decreto 
Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações aplicáveis ao assunto.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
          O presente contrato vincula-se as regras dispostas de Licitação Nº 013/2015 (Pregão 
Eletrônico) e aos termos da propostas vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
 A minuta deste contrato foi aprovado pela Assessoria Jurídica do Município de Vigia de 
Nazaré, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei nº 8.666/1993 e inciso IX, do art. 30, do 
Decreto nº 5.450/2005.  

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 
 O presente contrato, derivado do Pregão Eletrônico, para registro de Preço , nº 013/2015, tem 
por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES TAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BUFFET E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA A TENIMENTO DA 
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NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, em conformidade com as 
especificações, qualidades e eficiência e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência – 
Anexo I do Edital nº 2015/150098, a prestação dos serviços pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, de consoante estabelecido do Processo Licitatório Nº 013/2015. Passam a fazer 
parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem transcritos, no seguinte 
documento: 

a) Edital de Pregão Eletrônico SRP 013/2015 
b) Termo de Referência (Anexo I do Edital SRP 013/2015). 

 

ITEM  DESCRIÇÃO 
 

QUANT.  
VALOR R$  VALOR TOTAL  

60 Filmagem com fita editada, para todos os dias do evento 200 1.200,00 240.000,00 

61 

Gravação dos eventos em CD/DVD, em alta qualidade. A 
gravação compreenderá todos os insumos e equipamentos 
necessários e deverá ser entregues em duas cópias, em mídia 
digital, no prazo de até dois dias do termino do evento.  

 

 

200 

 

50,00 10.000,00 

62 

Serviço de gravação e degravação de áudio do evento 
(conforme o idioma) O serviço inclui todos os custos com 
material e profissional direta ou indiretamente envolvido. O 
material final deverá estar revisado e ser entregue em meio 
impresso e em mídia digital no prazo de trinta dias a contar do 
término do evento. 

300 

40,00 12.000,00 

63 

Projeto de multimídia com controle remoto e resolução real 
XGA 1.024x768 brilho de 3.000 ANSI lumens ou superior. 
Resolução compatível: SVGA, XGA, SXGA, VGA, UXGA. 
Compatibilidade: computadores, notebook, TV, vídeo e DVD 
player, HDTV câmera fotográficas e filmadoras  

 

 

50 
200,00 10.000,00 

65 

Sistema de sonorização completo para ambientes de 100 até 
600 pessoas – mesa de som com, no mínimo 8 canais e mais 
equipamentos necessários para atender as especificações do 
evento. 

 

100 

 

900,00 90.000,00 

66 

Sistema de sonorização completo para de 601 até 1.000 
pessoas – mesa de som com, no mínimo 8 canais e mais 
equipamentos necessários para atender as especificações do 
evento. 

 

100 

 

600,00 60.000,00 

67 Sistema de iluminação completo compatível com espaço 
escolhido para a realização de eventos. 

100 

 
650,00 65.000,00 

77 Televisão de LSD ou LED de 50”, com suporte 
100 

 
150,00 15.000,00 

VALOR TOTAL  502.000,00 
 

VALOR: 502.000,00 (Quinhentos e Dois Mil Reais) 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO  

   Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, 
sendo que o valor total do contrato é de R$ 502.000,00 (Quinhentos e Dois Mil Reais). 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

O objeto deste Contrato será a prestação de serviços de organização de evento envolvendo as 
atividades correlacionadas e de suporte para planejamento, organização, coordenação e execução do 
eventos institucionais. 

CLÁUSULA SETIMA –  DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DA S CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO: 

a) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições 
demostradas para habilitação na Licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das 
obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a 
vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações assumidas; 

b) A Secretaria deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da 
Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado. 

c) As empresas licitantes que declaram o enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos de art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 128/2008, 
atendendo as disposições constantes no arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal, ou sociedade 
cooperativa que se enquadre nas condições dispostas no art. 34 da Lei 11.488/2007, deste que 
não elencada no rol constante do Termo de Conciliação judicial celebrado entre o Ministério 
Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da União em 05 de junho de 2003, deverão 
comprovar tal situação, apresentando seu Registro de Empresas Mercantis ou o Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, de acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, devidamente 
atualizado. Tal comprovação deverá ser enviada no momento da solicitação.    

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
 

8.1 – DA CONTRATADA 

8.1.1 – Responsabilizar-se integralmente pela execução do evento contratado, observando os preços 
e especificações técnicas contidos na ordem de serviço, bem como fornecendo toda a mão de obra 
qualificada e e necessária à sua plena execução, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado essa responsabilidade à fiscalização ou 
oacompanhamento pelo órgão interessado, de acordo com o art.70 da Lei nº 8.666/93; 
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8.1.2 – Cumprir o prazo de execução de evento; 

8.1.3 – Refazer às suas expensas o serviço que vier a ser recusado pela contratante, ficando ciente 
que o ato do recebimento não importará sua aceitação, de acordo com teor do parágrafo 2º do artigo 
da lei 8.666/93; 

8.1.4 – Indica preposto que responderá junto à contratante, pela perfeita execução do serviço, e 
realizará a interlocução entre a contratante e contratada; 

8.1.5 – A contratada deverá assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa 
pela execução dos serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes aos serviços prestados, tais 
como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos 
concernentes ao contrato, inclusive seguro contra acidentes de trabalhos, bem como o de indenizar 
todo e qualquer dano/prejuízo pessoal e material causados, voluntária ou involuntariamente, por seus 
propostos durante e/ou em consequência da execução dos serviços, providenciando, imediata 
preparação dos danos ou prejuízos impostos a contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, as 
despesas com custas judiciais e honorárias advocatícios, conforme os termos do art. 71, da lei 
8.666/93.   

8.1.6 – Prestar os Serviços contratados com boa qualidade, nas qualidades solicitadas, dentro dos 
padrões estabelecidos neste termo de referência, vindo a responder por danos eventuais que 
comprovadamente vier a causar, caso o execute com qualidade e quantidade inferior ao solicitado e 
fora dos padrões estabelecidos neste termo; 

8.1.7 – Apresentar, sempre que solicitada, folders, prospector e outro materiais que facilitem a 
análise do serviço a ser prestado; 

8.1.8 – Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem 
qualquer vínculo empregatícios com a Contratante; 

8.1.9 – Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante; 

8.1.10 – Fornecer aos seus empregados todo o necessário para execução dos serviços, ai incluindo o 
cuidado na condução dos serviços solicitados, como também materiais de segurança, conforme 
legislação, assumido todo os riscos concernentes à execução do contrato; 

8.1.11 – Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito. Inclusive para atendimentos em casos de emergências, 
assumindo ainda as responsabilidades civis e penais, bem como as demais sanções legais decorrentes 
do descumprimento dessas responsabilidades; 
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8.1.12 – Os empregados deverão estar devidamente uniformizados e identificados através de crachá 
com foto, quando da prestação de serviços na Unidades da Contratante; 

8.1.13 – Reparo, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verifica vícios, defeito ou incorreções; 

8.1.14 – Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação; 

8.1.15 – Apresentar ao Gestor do contrato, antes do início do serviços, o nome, número do 
documento de identidade, função, unidade de locação dos funcionários e horário, inclusive o 
intervalo para alimentação, de todos os empregados a serem alocados na dependências da 
CONTRATANTE, inclusive do empregado indicado como preposto. Esta documentação também 
deverá ser apresentada no caso de substituições durante a realização dos eventos da Contratante. 

8.1.16 – São expressamente vedadas a Contratante: 

8.1.16.1 – A veiculação de publicidade acerca do futuro contrato, salvo se houver prévia autorização 
da CONTRATANTE; 

8.1.16.2 – A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante 
a vigência deste contrato.  

8.2 DA CONTRATANTE  

8.2.1 – A Prefeitura Municipal se comprometa a: 

8.2.2 – Acompanhar, fiscalizar e avaliar o evento contratado; 

8.2.3 – Proporcionar os meios necessários a execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir 
o livre acesso de representantes e empregados da Contratada às suas dependências; 

8.2.4 – Promover os pagamentos dentro do prazo estipula para tal; 

8.2.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE para a fiel 
execução do contrato; 

8.2.6 – Solicitar o imediato reparo, a correção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato 
em que se verifica vícios, defeitos ou incorreções; 

8.2.7 – Cumprir com as demais normas constantes neste edital. 
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CLÁUSILA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização/gestão da fiscalização da execução do contrato estará a cargo da administração do 
órgão/entidade CONTRATANTE, por intermédio de servidor designado para tal finalidade, nos 
termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas 
e encaminhará a ocorrência à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades 
apontadas. 
 
CLAÚSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 
10.1. Para efeito de faturamento dos dispêndios realizados com o objeto do presente certame, deverá 
o licitante vencedor realizar os seguintes procedimentos: 
 
10.1.1. Emissão e encaminhamento ao órgão ou entidade contratante de fatura mensal, computada 
nesse documento a totalização das operações no mês da ocorrência, de acordo com os cupons fiscais 
emitidos no período.  
 
10.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da fatura, em 02 (duas) 
vias, no local indicado pelo CONTRATANTE, referente ao fornecimento no decorrer do mês 
anterior. 
 
10.2.1. O não encaminhamento da fatura ao órgão ou entidade contratante, por culpa exclusiva do 
licitante vencedor, até os 05 (cinco) primeiros dias úteis do mês subsequente àquele em que se 
consolidaram as operações, impossibilitará o processamento dessa fatura, ficando a execução 
financeira da mesma para o mês posterior, sem que isso implique juros, mora ou outras sanções para 
os entes administrativos. 
 
10.2.2. O pagamento será condicionado à verificação da manutenção das condições de habilitação. 
 
10.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue ao CONTRATANTE, acompanhada do detalhamento 
do valor unitário de cada veículo. 
 
10.4. O pagamento será creditado em conta corrente informada pela, até o 15° (décimo quinto) dia do 
mês referente ao da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, devendo para 
isto ficar explicitado o nome da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito. 
 
10.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância, derivada de culpa exclusiva da 
CONTRATADA, que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à 
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CONTRATADA pelo Gestor do Contrato e o pagamento ficará pendente, até que a mesma 
providencie as medidas saneadoras. 
 
10.6. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o  
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da  prestação do fornecimento pela CONTRATADA. 
 
10.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos 
serviços/fornecimento estiver em desacordo com as especificações constantes no contrato. 
 
10.8. O CONTRATANTE não fica obrigado a contratar a totalidade do quantitativo estimado. 
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do (a) CONTRATANTE, na 
dotação orçamentaria Exercício 2017 Atividade 1339200132038, Classificação econômica 
33.90.39.00, ficando o saldo pertinentes aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à 
conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.  . 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. O contrato a ser firmado poderá a ser alterado nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse da Coordenadoria Administrativa e Financeira da Prefeitura, com apresentação das 
devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

13.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto 
no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários; e 

13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

14.1 A vigência deste instrumento contratual iniciará em 22 de fevereiro de 2017 extinguindo-se em 
23 de fevereiro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES  

15.1.    O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

 

15.2.    Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.3.    advertência; 

15.4.    multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

15.5.    suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

15.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

15.7.    Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula: 

15.8.    pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

15.9.    pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, 
que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da data da rejeição; e 
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15.10.    por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 

15.11. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Contratados do CONTRATANTE e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

15.12. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta 
cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

15.13. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

16.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

16.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

16.3. A rescisão deste contrato poderá ser: 

16.4. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 

16.5. amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 
CONTRATANTE; ou 

16.6. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

16.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
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17.1. A execução do contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão pela Lei nº 10.520, de 
17 de junho de 2002, no Decreto nº 555, de 08 de agosto de 2000 e na Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, 
combinado com o inciso XII do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

18.1. O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se 
em 12 meses. A vigência deste documento coincide com o prazo de execução, de acordo com o Art. 
57, II, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  - DO FORO 

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro para solucionar os litígios 
decorrentes do presente Contrato é o da Justiça Comum de Vigia de Nazaré/PA, porém, se 
houver utilização de recurso federal, o litigio será dirimido pela Justiça Federal de 
Castanhal/PA. 
19.2.  E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 VIGIA DE NAZARÉ - PA, em 22 de fevereiro de 2017 

 

_______________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ 

CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS 
CONTRATANTE 

 
 

_______________________________________________ 
EVENTOS S.A LTDA - ME  

      CNPJ nº 08.388.478/0001-42 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1. ________________________                  2. ___________________________ 

CPF Nº                                                            CPF Nº  
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