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CONTRATO  N°   026/2022

Contrato     que     fazem     entre     si     o
Municipio  de  Augustin6polis/TO,   com
a   empresa   S.    L.   DE   SOUSA  LTDA   -lE
para  o  fim  que  a  seguir  se  declara.

A   PREFEITURA  MUNICIPAI-  DE   AUGUSTIN6POLIS,    pessoa   juridica   de   direito
ptiblico   interno,   inscrito  no   CNPJ  n°   00.237.206/0001-30,   estabelecida
na   Rua    Dom   Pedro    I,    n°    352,    Centro   Augustin6polis    -   TO,    neste    ato
representado     pelo     senhor     Prefeito,      ANT6NIO     CAYRES     DE     AlrmlDA,
brasileiro,   casado,   agropecuarista,   portador  do   RG  n°.   579.344   2a   Via
SSP/GO,       com      inscriGao      no      CPF      n°.       047.445.601-30,       residente      e
domiciliado    na    Rua    Presidente    Kennedy,     n°.     525,Bairro    Boa    Vista,
Augustin6polis/TO,   doravante  denominado  CONTRATANTE,   e,   de   outro   lado
a     empresa     S.      L.     DE     SOUSA    LTDA     -    ME,      inscrita     no     CNPJ     sob     n°
11.705.491/0001-92,   com  sede   na   Rua   Pernambuco,   n°   1987   -Bairro   Santa
Rita,    na    cidade   de    Imberatriz-MA,    neste   ato    representado   pelo    Sr.
SILVAN  LOPES  DE  SOUSA,   brasileiro,   casado,   empresario,   portador   do   RG
n°   1002394   SSP-PI   e   CPF   345.160.263-68,   residente   e   domiciliado  na   Rua
Pernambuco,      1987,     Bairro     Santa    Rita,     Imperatriz-MA,     simplesmente
denominado  CONTRATADO,   resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Contrato,
decorrente  da  Dispensa  de  LicitaGao  n°   021/2022,   mediante  as  clausulas
e   condig6es   a   seguir  enunciadas.

CIIiusuIA  PRIMEIRA  -  D0  0BJETO
1.1.   A   presente   contrataGao,    tern  por   objeto   a   PrestaGao   de   servigos
na   realizaGao,    promoGao   e    organizaGao   de    shows    artisticos   musicais
alusivos   ao   40°   Aniversario   de   EmancipaGao   Politica   do   Municipio   de
Augustin6polis,     Estado    do    Tocantins,     atraves    da    apresentaGao    dos
artistas    regionais    FranGa    e    Cia    &    DJ    Waguim,     tendo    como    atrac:ao
principal   a   banda   de   renome   nacional   Tony   Guerra   e   Forr6   Sacode,    a
serem   realizados   no   dia    14    de   Maio   de    2022,    na    PraGa   Ary   Valadao,
Centro    -    Augustin6polis/TO,     conforme    descriG6es    contidas    na    peGa
contratual .
1.2.   0  horario  previsto.para   inicio   das   apresentaG6es   sera   cumprido
Com
PONTUALIDADE  por  parte   da   CONTRATADA,   com  inicio   as   22hoomin   (vinte
e  duas  horas)   do  dia  do  dia  determinado  neste  instrumento.

CliAUSUIA   SEGUNDA   -   DO   FUNDAMENTO   LEGAL
2.1.    Processo   Licitat6rio   n°    074/2022,    Inexigibilidade   de   LicitaGao
n°    001/2022,    autuado   em   conformidade   com   o   Art.    25,    Inc.    Ill   da   Lei
Federal   n°   8.666/93.

CIAbsuIA  TERCEIRA  -DO  VAI-OR,   DO  REAJUSTE   E   D0   PAGAMENTO.
3.1.   0   valor   global   do   presente   contrato   e   de   R$   104.000,00    (cento   e
quatro  mil   reais),   a   serem  pagos   em  03    (tres)   parcelas   no  valor   de   R$
34.000,00   (trinta  e  quatro  mil   reais)   a  primeira,.   R$   35.000,00    (trinta
e   cinco   mil   reais)    e   R$   35.000,00    (trinta   e   cinco   mil   reais),    sendo
que  a  primeira  devera  ser  paga  em  ate  24 (vinte  que  quatro)   horas  antes
do   primeiro   evento,    e   as   demais   em   ate   30    (trinta)    e    60    (sessenta)
dias   ap6s   o   cumprimento.do   objeto   desta  peGa   contratual.
3.2.     Por     ocasiao     da     realizaGao     do     serviGo     o     contratado     devera
apresentar   a   respectiva   nota   fiscal,    a   qual   devera   ser   emitida   em
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favor  da  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis/TO,   com  sede  a  Rua  Dom
Pedro    I,     352-Centro,    CEP    77.960-000,    inscrita   no    CNPJ/MF   sob   o   n°
00 . 237 . 206/0001-30 .
3.3.    Juntamente   com   a   nota    fiscal,    a   Contratada   devera   apresentar
ainda   a   Certidao   Negativa   de   Debitos   junto   aos   Tributos   Federais   e
Divida    Ativa    da    Uniao,     Certidao    de    Regularidade    Fiscal    do    FGTS,
Fazendas      Estadual      e      Municipal,       Certidao      Negativa      de      Debitos
Trabalhistas,    comprovando,    dessa   forma,    estar   mantendo   as   condiG6es
de  habilitaGao.
3.4.   Os   valores   ora   contratados   estao   apresentados   conforme   planilha
de   preGos   abaixo:

Item Descric:ao  dos  Servlc!os Unid. Quant . V.   Unit. V.   Total

1

Show         artistico         com        banda

Serv. 1
RS5.000,  00

R$    5.000,00
regional   FranGa   e   Cia   no   evento
alusivo       ao       aniversario       de
emancipaGao            politica             do
municipio  de  Augustin6polis/TO

2

Show  artistico  musical  com  banda

Serv. 1
RS70.000,  00

R$    70.000,00
de   renome   nacional   Forro   Sacode
no  evento  alusivo  ao  aniversario
de       emancipa€ao      politica       do
municipio   de  Augustin6polis/TO

3

Show  Artistico  musical   com  o   Dj

Serv . 1
RS3.000,  00

R$    3.000,00
Waguim     no     evento     aluslvo     ao
aniversario         de         emanclpaGao
politica        do        municipio        de
Augus t in6pol i s / TO .

4

ServiGos         de         Hospedagem         e

Serv. 1
RS

R$    15.000,00

AlimentaGao     dos     Artisticas     e
Tecnicos       de       Som    .do       evento
alusivo       ao       aniversario       de 15 . 000,  00

emancipaGao            politica             do
municipio  de  Augustin6polis/TO

5

ServiGos  de  Camarim  para  as  tres

serv . 1
RS9.000,  00

R$    9.000,00
atraG6es    artisticas    no    evento
alusivo       ao       aniversario       de
emancipac:ao            politica             do
municipio   de  Augustin6polis/TO.

6

ServiGos      de     Camarim     para     as

Serv. 1
RS

R$    2.000,00
autoridades   presentes   no   evento
alusivo        ao       dia        das       maes 2 . 000' 00
realizado      pelo     municipio      de
Augustin6polis/TO.

TOTAL R$   104.000,00

cLAusulA  QUARTA  -  DA  vlGENclA  E   pRORROGnc:Ao  Do  coNTRATo
4.1.    0   presente   contrat+o   tera   sua   vigencia   ate   31/07/2022,    a   partir
de   sua   assinatura,   podendo   ser   prorrogado  pelo   prazo  maximo   definido
no  Art.   57,    IV  da  Lei   8.666,   de  21   de  junho  de   1993,   como  assim  disp6e:

Art.   57.     A   duraGao   dos    contratos    regidos   por   esta   Lei
ficara    adstrita    a    vigencia    dos    respectivos     cr6ditos
orGamentarios,   exceto  quanto   aos   relativos:
11   -   a   prestac:ao   de   servigos   a   serem   executados   de   forma
continua,    que   poderao   ter   a   sua   duraGao   prorrogada   por
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iguais    e    sucessivos    periodos    com   vistas    a    obtenGao    de
preGos   e   condiG6es   mais   vantajosas   para   a   administraGao,
limitada    a     sessenta    meses;    (RedaGao    dada
9.648,     de    1998)

ela    Lei    no

CLAUSUIA  QUINTA  -  DA  ORIGEM  DOS   RECURSOS
5.1    -As    despesas    referentes    a   este   pregao   correrao   por    conta   da
seguinte   dotagao  orGamentaria:

6RGAO:    03.10.00   -Sec.   Municipal   de   Cultura   e   Turismo   -SECULT
UNIDADE:    03.10.01   -Sec.    Municipal   de   Cultura   e   Turismo   -SECULT
13.392.0473.2.091   -ManutenGao   das   Atividades   de   Cultura   e   Turismo
3.3.90.39.00   0utros   ServiGos   de   Terceiros   -Pessoa   Juridica
Fonte:     1.500.0000.000000

clriusulA  SEXTA  -  DA  OBRIGAcao  DAs   pARTEs
6.1   -As   partes   se   obrigam  reciprocamente   a   cumprir   integralmente   as
disposiG6es   contidas  nesta  peGa  contratual.

6.2   -0  CONTRATADO  obriga-se  a:
a)  Comparecer   e   participar   do   espetaculo   ptiblico   promovido   pela

CONIRATANTE,       no      dia,       hora      e      local      estabelecidos      neste
instrumento,    colocando   a   disposiGao   da   CONTRATANTE   os   artistas
Tony  Guerra  e  Forr6  Sacode,   FranGa  &  Cia  e  DJ  Waguim,   acompanhados
de    suas    respectivas    BANDAS,    para    oferecer    durante    o    periodo
minimo    de    02hoomin    (duas    horas)    cada    atrac!ao,     apresentaG6es
artisticas,   uma   vez   satisfeita   e   cumprida   todas   as   condiG6es   e
clausulas  aqui  pre-estabelecidas.

b)   Respeitar    e    cumprir    todas    as    obrigaG6es    convencionadas    neste
instrumento     contr.atual,      colaborando     em     tudo     que     se     fizer
necessario  para  qu?  a  CONTRATANTE  alcance  os  objetivos  propostos,
com  pleno   sucesso  'do   evento  programado.

c)   Comunicar  previamente  com  antecedencia  minima  de  5   (cinco)   dias,
d)   qualquer   fato   ou   causa   impeditiva   que   obste   o   comparecimento   e

a     participaGao     no     evento     dos     artistas     contratados     neste
instrumento,    adotando   providencias   imediatas   para   suprir   este
comparecimento .

e)   Cumprir  dentro  dos  prazos   assinalados,   as   obrigac:6es   assumidas.
f )   Participar  a  Prefeitura  a  ocorrencia  de  qualquer  fato  ou  condiGao

que   possa   atrasar   ou   impedir   a   prestaGao   dos   serviGos,   no   todo
ou    em    parte,     de    acordo    com    a    programaGao    do    evento    a    ser
realizado,   indicando  as  medidas  para  corrigir  a   situaGao.

g)   Responder    por    danos    causados    diretamente    ao    Municipio    ou    a
Terceiros,    decorrentes    de    sua    culpa    ou    dolo    na    execuGao    dos
serviGos     aqui     contratados,      nao     excluindo     ou     reduzindo     a
responsabilidade   de   fiscalizaGao   da   CONTRATANTE.

h)   Responsabilizar-se.,   pelos  encargos  trabalhistas,   previdenciario,
fiscal    e    comercial,    resultantes    da   execuGao   da   parte   de    sua
responsabilidade  n.este  Contrato;

i)   Manter  durante  a  execuGao  do  Contrato,   em  compatibilidade  com  as
j)   obrigaG6es     assumidas,      todas     as     condiG6es     de     habilitaGao     e

qualificaGao  exigidas  neste  procedimento.
k)   Sao      partes      integrantes,       e      se      acham     vinculadas,       demais

documentaGao  e   Proposta,   independente  de   transcri€ao.
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1)  Arcar   tinico    e    exclusivamente    com   as    despesas   provenientes    do
contrato      tais      como      alimentaGao,       camarim,       deslocamento      e
hospedagem  dos   artistas   e   tecnicos   que   acompanham  as  bandas.

6.3  -0  CONTRATANTE  obriga-se  a:
a)     A   Contratante   se   obriga   a   proporcionar   a   Contratada   todas   as

condiG6es     necessarias     ao     pleno     cumprimento     das     obrigaG6es
decorrentes   do  Termo  Contratual,   consoante  estabelece   a  Lei   no
8.666/93   e   suas   alteraG6es   posteriores;

b)     Fiscalizar  e  acompanhar  a  execuGao  do  objeto  contratual,   atraves
da   Sra.   IiANNA  TIIAYLIENA  0LIVEIRA  DA  SIIJVA,   Secretaria  Municipal
de  AdministraGao  e  Desenvolvimento  Econ6mico,   fiscal  do  presente
contrato,    ou  por   outro,    se   assim   for   designando   formalmente   e
previamente,.

c)     Comunicar   ao   CONT.RATADO   toda   e   qualquer   ocorrencia   relacionada
com   a   execuGao   do   objeto   contratual,    diligenciando   nos   casos
que   exigem  providencias   corretivas;

d)      Providenciar    os    pagamentos    ao    CONTRATADO    a    vista    das    Notas
Fiscais   devidamente  atestadas  pelo  Setor  Competente.

CLiusuIA  S±TIMA  -  DAS   SANG:6ES
7.1.   Pela   inexecuGao   parcial   ou   total   do   objeto   desta   contrataGao,   a
AdministraGao   podera   aplicar   sempre   por   escrito,   garantida   a   previa
defesa,    a   ser   exercida   no   prazo   maximo   de   05    (cinco)    dias   dteis   da
notificaGao,    as   seguintes   sanG6es   previstas   nos   termos   do   artigo   87
da   Lei   Federal   8.666/93:

a)   advertencia,.
b)    multa;
c)    suspensao     temporaria     do     direito     de     licitar     e     impedimento

temporario   para   contratar   com   a  AdministraGao   por   urn  prazo   nao
superior   a   02    (dois)    anos;

d)   declaraGao    de    in.idoneidade    para    licitar    e    contratar    com    a
AdministraGao       Publica,        enquanto       perdurarem       os       motivos
determinantes      da     puniGao,      ou     ate      que      seja     promovida     a
reabilitaGao,     perante     a    pr6pria     autoridade     que     aplicou     a
penalidade .

7.1.2.    As   multas   serao,    em   cada   caso,    graduadas   pela   AdministraGao,
de  acordo  com  a  gravidade  da  infraGao,   observado  os   seguintes   limites
maximos :
a)    0,3%    (tres   decimos   por   cento)    por   dia,    ate   o   30°    (trigesimo)    dia
de  atraso,   calculada  sobre  o  valor  do  material  nao  entregue;
b)    20%     (vinte   por   cento),    calculada   sobre   o   valor   do   material   nao
entregue,   no   caso  de  atraso   superior  a   30   (trinta)   dias.

f       7.1.3.    0    recolhimento    da   multa    devera    ser    feito    atraves    de    guia
/        pr6pria,   a   Prefeitura  Municipal   de  Augustin6polis/TO,   no  prazo   de   05

(cinco)   dias  titeis  a  contar  da  data  de  sua  exigibilidade;
7.1.4.   A  multa  a  que  alude  o  subitem  7.1.2  nao  impede  que  a   Prefeitura
Municipal   de  Augustin6polis/TO   rescinda   unilateralmente   o   Contrato   e
aplique  outras   sanG6es  previstas   no  Contrato;
7.1.5.    Incorrera   tambemi  em  penalidade   o   adjudicatario   que,    sem   justo
motivo  aceito  pela  AdministraGao,   atrasar  a  assinatura  do   contrato;
7.1.6.   A  contratada  que  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentaGao
falsa,   ensejar  o  retardamento  da  execuGao  de  seu  objeto,   nao  mantiver
a   proposta,    falhar   ou   fraudar   na   execu€ao   do   contrato,    comportar-se
de  modo   inid6neo   ou   cometer   fraude   fiscal,   garantida   pr6via   e   ampla
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defesa,    ficara   impedida   de   licitar   e   contratar   com   o   Municipio   de
Augustin6polis/TO  pelo  prazo  de  ate   cinco  anos   e,   se   for  o   caso,   sera
descredenciado   no   ``Cadastro   de   Fornecedores"   por   igual   periodo,    sem
prejuizo   da  aGao  penal   correspondente  na   forma  da   lei;
7.1.7.       A      multa,       eventualmente       imposta       a       contratada,        sera
automaticamente   descontada   da   fatura   a   que   fizer   jus,    acrescida   de
juros   morat6rios   de   1%    (urn  por   cento)    ao   mss.    Caso   a   contratada   nao
tenha     nenhum     valor      a      receber     desta      Prefeitura     Municipal      de
Augustin6polis/TO,     ser-lhe-a    concedido    o    prazo    de    5     (cinco)     dias
titeis,   contados   de   sua   intimaGao,   para   efetuar   o  pagamento   da  multa.
Ap6s    esse   prazo,    nao   sendo   efetuado   o   pagamento,    seus    dados    serao
encaminhados    ao   6rgao   competente   para   que    seja    inscrita   na   divida
ativa  do  Municipio,   podendo,   ainda  a  AdministraGao  proceder  a  cobranGa
judicial   da  multa.
7.2    -Ap6s    o   devido   processo   administrativo,    conforme   disposto   no
edital,     as    multas    pecuniarias    previstas    neste    Instrumento    serao
descontadas   de   qualquer   credito   existente   no   Municipio   em   favor   do
CONTRATADO,   ou   cobradas   judicialmente,   na   inexistencia   deste.
7.3   -As   partes   se   submeterao   ainda   as   demais   sanG6es   impostas   nos
artigos   86   a   88   da   Lei   Federal   n°   8.666/93,   alterada   e   consolidada.

clLiusulLA  OITAVA  -  DA  REsclsao
8.1   -A  inexecuGao  total  ou  parcial  do  presente   contrato  enseja  a  sua
rescisao,   com  as   consequencias   contratuais,   as   previstas   em  lei   e   no
edital .
8.2   -Alem  de   aplicaGao   das  multas   ja  previstas,   o  presente   contrato
ficara   rescindido  de  pleno   direito,   independentemente   de   notificaGao
judicial   ou  extrajudicial,   sem  que   assista  ao   CONTRATADO  o  direito  de
reclamar   indeniza€6es   relativas   as   despesas   decorrentes   de   encargos
provenientes   da   sua   execuGao,    ocorrendo   quaisquer   infrac:6es   as   suas
clausulas   e   condi€6es   ou   nas   hip6teses   previstas   na   legislaGao,    na
forma   dos   artigos   77   a   80   da   Lei   Federal   n°   8.666/93.

CI,iusuIIA  NONA  -  DAS   DISPOSI¢6ES   FINAIS
9.1    -0   CONTRATADO    se    obriga    a   manter,    durante    toda    a   execuGao   do
contrato,    em   compatibilidade    com   as    obrigaG6es    por    ele    assumidas,
todas     as     condiG6es     de     habilitac:ao     e     qualificaGao     exigidas     na
licitaGao .
9.2   -0  presente   contrato  tern  seus   termos   e   sua  execuGao  vinculada  ao
edital  de  licitaGao  e  a  proposta  da  licitante.
9.3   -0  CONTRATANTE   se   reserva   o   direito   de   fazer   uso   de   qualquer   das
prerrogativas   dispostas   no   artigo   58   da  Lei   Federal   n°   8.666/93.
9.4   -0   presente   contrato   podera   ser   alterado   unilateralmente   pela
AdministraGao  ou  por  acordo  das  partes,   com  as  devidas  justificativas,
nos   casos  previstos   em  lei.
9.5     -    A    inadimplencia    do    CONTRATADO    com    referencia    aos     encargos
trabalhistas,     fiscais    e    comerciais    nao    transfere    ao    CONTRATANTE    a
responsabilidade   por    seu   pagamento,    nem   podera   onerar   o   objeto   do
contrato    ou    restringir   a    regularizaGao   e    o   uso   dos    serviGos   pela
Adrini straGao .
9.6  -0  CONTRATADO,   na  execugao  do  contrato,   podera  subcontratar  partes
do    contrato,    desde    quet    obtenha    expressa    autorizaGao    por    parte    da
AdministraGao .
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CLfiusuIA  D±CIMA  -  DO   FORO
10.1   -Fica  eleito  o   Foro  da  Comarca  de  Augustin6polis/TO  para  dirimir
toda   e   qualquer   controversia   oriunda   do   presente   contrato,    que   nao
possa  ser  resolvida  pela  via  administrativa,   renunciando-se,   desde  ja,
a  qualquer  outro,   por  mais  privilegiado  que   seja.

Augustin6polis/TO,   aos   05   de   maio   de   2022.

ENTONIO   CA
Prefeito  M

Contra

S.    L.    DE
SILVAN

CPF
LOPES
45.16

nicipal

LTDA  -  ME
DE   SOUSA
.263-68

ntratado

TESTEMUNHAS :

?T:_^f ro  ftiltKI_,nid\ ]2^9LLtT3&    _ __Nome
CPF OHy  Sag  Llll-05
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