
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto. 

Rua do Coleginho, Bairro Rua Nova, Palestina do Pará/PA. 

CNPJ n. 83.211.417/0001-20 

 

_________________________________________________________________________ 
Promovendo desenvolvimento turístico econômico da nossa cidade. 

CONTRATO Nº 051/2022-PMPP 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o município de PALESTINA DO PARÁ, 

através da PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ, regulamente inscrita no CNPJ/MF n. 

83.211.417/0001-20, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste 

ato pelo Sr. Claudio Robertino Alves do Santos, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 

458.306.492-68, residente na Avenida 16, S/n, e do outro lado TA SHOWS LTDA, inscrito sob 

CNPJ n. 43.202.769/0001-03, com sede na Rua Francisco de Assis Cavalcanti, n. 663, Andar 

1, Sala 1, Colônia Imperial, Cidade Universitária, CEP: 56.328-800, Petrolina/PE, de agora em 

diante denominada CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. Alberto Salomão 

Cavalcanti Simões, residente na Avenida João Pernambuco, Bairro: Fernando Idalino, n. 800, 

Condomínio Sol Nascente Orla, CEP: 56.332-710, Petrolina - PE, portador do CPF: 

061.072.744-30, têm justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - O presente contrato consiste na contratação de apresentação artística de show musical 

do artista TARCÍSIO DO ACORDEON, a ser realizada no dia 24 de julho de 2022, na Praia do 

Porto, no município de Palestina do Pará/PA, com duração de 01h30min e horário de início 

às 18h, em virtude da realização do Festival De Verão 2022, conforme quadro descritivo 

abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. PERÍODO (DATA/HORARIO/LOCAL) 

01 TARCÍSIO DO ACORDEON SHOW 24/07/2022 (DOMINGO) - ÁS 18:00HS LOCAL: PRAIA DO 

PORTO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, e suas posteriores alterações, conforme Inexigibilidade n. 003/2022-PMPP. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos 

neste termo contratual; 

 

3.2. Assumir a responsabilidade pelos danos ou prejuízos, exclusiva e comprovadamente, 

causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros a este submetido, seja pela ação 

de seus funcionários; colaboradores; prepostos e/ou equipe, por decorrência da execução 

deste contrato; 

 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ as 
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respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 

3.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, exclusivamente, relacionadas a 

seus funcionários, colaboradores, prepostos e equipe, por decorrência da execução deste 

contrato, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração Pública. 

 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste 

Contrato. 

 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 

Contratante, desde que reste comprovado, em procedimento específico e, aqui observado o 

contraditório e a ampla defesa, a exclusiva culpa ou participação da CONTRATADA na 

eventual apuração da irregularidade apontada pelo ente administrativo; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 

estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizando, portanto, o 

pagamento de todas as despesas inerentes e necessárias à realização da 

apresentação artística (= show) contratada, a exemplo de montagem e 

desmontagem de palco, equipamentos de sonorização, iluminação e led, efeitos 

especiais, grid, gerador, praticáveis, locação de back line, obtenção de licenças, 

alvarás, autorizações e outros afins necessários; tudo na estrita observância dos 

“rider” técnico apresentado pela CONTRATADA; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada, conforme fluxo e cronograma indicado na 

Cláusula 08 deste instrumento, mediante o envio das Notas Fiscais/Faturas devidamente 

atestadas pelo Setor Competente. 

 

4.5. Observar a ordem da grade musical do Evento, ou seja, o horário de apresentação 

musical de cada artista, em especial, do artista da CONTRATADA, não podendo durante a 

apresentação de este último realizar qualquer interrupção, seja de qualidade política 

partidária e/ou para divulgação de marcas/produtos e/ou serviços de patrocinadores do 

Evento ou da própria CONTRATANTE. 
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4.6. Na hipótese de produção de mídia pela CONTRATANTE, destinada exclusivamente à 

divulgação do evento definido neste contrato, a CONTRATANTE no uso de material 

publicitário que faça uso de quaisquer dos direitos personalissímos do artista da 

CONTRATADA (imagem, som instrumental, som da voz e nome artístico), deverá requerer 

expressa aprovação da equipe da CONTRATADA para regular utilização e veiculação por 

quaisquer meios ou suportes do referido material.  

 

4.7. Caberá, exclusivamente, à CONTRATANTE a liberação da realização do espetáculo 

junto a todos os órgãos públicos e entidades de classe, bem como junto às autoridades 

locais, inclusive, o pagamento do ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direitos 

Autorais), além de todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições de qualquer espécie ou 

natureza devidos, por força de Lei por decorrência da realização do Evento definido neste 

instrumento, a todos e quaisquer órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, com 

antecedência de 05 (cinco) dias da data prevista para a realização da apresentação artística a 

que se refere o presente instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 05 de Julho de 2022 extinguindo-se 

em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da 

Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

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

atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, 

sendo- lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

- Advertência; 

- Multa; 

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 

CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 

02 (dois) anos; 

- 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; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 
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- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização 

e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

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

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

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida 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; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que 

deram causa à penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências 

cabíveis; 

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e 

as justificadas 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 máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - Como remuneração da apresentação artística musical, objeto do presente 

instrumento, o CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA o valor total de 

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em moeda corrente e legal do país, as 

quais serão pagas da seguinte forma: 

 

 PARCELA UNICA no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) a 

ser paga no dia de 20 de Julho de 2022; 

 

8.2 O pagamento do valor das parcelas supramencionadas será realizado mediante depósito 

bancário e/ou TED (Transferência Eletrônica de Disponível), na conta bancária de 

titularidade da CONTRATADA (Caixa Econômica Federal, Agência: 3548, Operação 003, Conta 

Corrente: 00001054-8), depois de verificada a regularidade fiscal e trabalhista, bem como o 

atesto da Nota Fiscal. 

 

8.3 Sem prejuízo do disposto acima e do supracitado cronograma de pagamento das 

parcelas do preço desta contratação, a Nota de Empenho será previamente emitida e 

assinada pela CONTRATANTE e, por conseguinte, disponibilizada à CONTRATADA no ato da 
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assinatura deste instrumento, para fins de conferência dos recursos orçamentários 

destinados ao pagamento do cachê artístico ora contratado;  

 

8.4 - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à 

Contratada, aplicar-se-á o índice de correção IPCA, a título de compensação financeira, 

que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento 

pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do (a) 

CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício: 2022, Atividade: 23.695.0705.2-127 - 

Manutenção da Praia do Porto, Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de 

Terc. Pessoa Jurídica, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a 

apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos 

preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de São João do Araguaia/PA, como o único capaz de 

dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é 

lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 Palestina do Pará/PA, 05 de Julho de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ 

CNPJ(MF) N. 83.211.417/0001-20 

CONTRATANTE 
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______________________________ 

TA SHOWS LTDA 

CNPJ n. 43.202.769/0001-03 

CONTRATADO 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1._______________________________                    2.________________________________ 
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