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CONTRATO Nº 060/2022-PMSC 
Inexigibilidade Nº010/2022-PMSC 

Processo Administrativo Nº032/2022-PMSC 
 

 

Contrato de prestação de serviços 

artísticos que fazem, entre si, de um lado, 

o Município de Santa Cruz (PE), e, do 

outro, a firma PAX ENTRETENIMENTOS 

SHOWS E EVENTOS LTDA/ME, inscrita 

no CNPJ Nº34.150.966/0001-27, 

estabelecida Rua Maria F. Castro Nº94, 

Centro na cidade de Ouricuri/PE, na forma 

abaixo. 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Av. 03 de Maio, nº 276, Centro, Santa Cruz/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 

24.301.475/0001-86, neste ato representado pelo sua Prefeita a Sra. Eliane Maria da Soares, 

brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF nº 902.326.404-59 e da cédula de 

identidade nº 4.772.472 - SSP/PE, residente e domiciliado no Município de Santa Cruz, por 

intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE, 

neste ato representado pelo SECRETÁRIO o Sr. Antonio José de Barros Celestino, 

brasileiro, casado, secretário, portador do CPF nº825.319.944-91-e da cédula de identidade 

nº 38226, residente na cidade de Santa Cruz/PE, doravante denominado CONTRATANTE, 

e, do outro lado, PAX ENTRETENIMENTOS SHOWS E EVENTOS LTDA/ME, inscrita no 

CNPJ Nº34.150.966/0001-27, estabelecida Rua Maria F. Castro Nº94, Centro na cidade 

de Ouricuri/PE, neste ato representada por seu representante legal o empresário Sr. Caique 

Cândido de Souza Bezerra, brasileiro, empresário, portador(a) do CPF nº 082.759.424-03 e 

da Cédula de Identidade nº 7818618-SDS/PE, residente e domiciliado(a) na cidade de 

Ouricuri, Estado de Pernambuco, doravante denominada CONTRATADO(A), em 

conformidade com a lei nº 8.666/93 e a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022-PMSC, 

procedimento este devidamente ratificado pela Prefeita, ajustam e celebram entre si o 

presente contrato, que se regerá pelas cláusulas abaixo pactuadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste contrato a Prestação de Serviços Artísticos 

do CONTRATADO, para execução de apresentação artística durante o tradicional FESTEJOS 

DE PADROEIRO DO POVOADO DE VARZINHA, a ser realizada no dia 13 de Agosto do 

corrente ano de 2022, em praça pública, na forma abaixo: 
 

1. 01 (um) espetáculo do “CANTOR JOSUÉ BOM DE FAIXA - Josué de Souza 

Gonçalves”, com 02 (duas) horas de duração, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2022, 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em local e horário a ser pré-definido pelo 

Município. 
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1.1 - O presente contrato tem sua celebração vinculada à Inexigibilidade de Licitação nº 

010/2022-PMSC, devidamente ratificada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que faz 

parte integrante deste como se aqui transcrito estivesse. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - Pela apresentação artística mencionada na cláusula primeira, o 

MUNICÍPIO pagará ao CONTRATADO o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), após a execução da apresentação artística, de conformidade com a execução da 

referida apresentação artística, cujo preço individualizado está acima descrito. 
 

2.1 - Todas as despesas inerentes à deslocamentos, hospedagens e alimentação dos 

integrantes da(s) atração(ões) musical(is) durante a realização do evento serão de inteira 

responsabilidade do CONTRATADO, não cabendo ao MUNICÍPIO qualquer responsabilidade, 

seja a que título for. 
 

2.2 - Os pagamentos serão efetuados com recursos provenientes do Município previstos 

orçamentariamente no Elemento de Despesa nº 33.90.39.00 e 33.90.30.00, Programa 

Atividade nº 041.122.0002.2005, mediante apresentação da respectiva nota fiscal de 

serviços. 
 

2.3 - O prazo de vigência da contratação será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data da assinatura do contrato podendo ser prorrogada, mediante termos aditivos por iguais 

e sucessivos períodos; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Verificada inadimplência deste contrato em sua vigência, será o 

mesmo rescindido, ficando o CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal que couber, sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da locação, 

ficando o CONTRATANTE sujeito à mesma multa se houver dado causa ao inadimplemento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATADO, pela inexecução bem como impontualidade e 

atraso nos prazos aqui pactuados ou qualquer forma de inadimplemento de suas obrigações, 

além de suas responsabilidades civil e criminal, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
 

a) advertência por escrito; 

b) suspensão temporária do Cadastro de Prestadores de Serviços; 

c) eliminação definitiva do Cadastro de Prestadores de Serviços; 

d) suspensão do pagamento; 

e) rescisão do contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato poderá ser rescindido no todo ou em parte por 

mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios à vontade dos 

pactuantes e que tornem impossível a locação objeto deste instrumento. 
 

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento contratual 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando isento do pagamento de 

qualquer indenização nas seguintes hipóteses: 
 

a) infringência de qualquer obrigação ajustada; 
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b) se o CONTRATADO, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar 

ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato; 

c) paralisar a locação sem motivo justificado, a critério do CONTRATANTE; 

d) não executar a locação de acordo com o contido neste instrumento ou executá-la em 

desacordo com a fiscalização do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - O foro da comarca de Ouricuri - PE será o competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões oriundas da inobservância deste contrato. 
 

E por estarem de acordo, justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma e para uma única finalidade e efeito, juntamente com as 

testemunhas abaixo transcritas. 

 

Santa Cruz (PE), 05 de Agosto de 2022. 

 
 

____________________________________________ 
Antonio José Barros Celestino 

Secretario Municipal de Esporte, Cultura e Juventude 
CONTRATANTE 

 
 
 

__________________________________________ 
PAX ENTRETENIMENTOS SHOWS E EVENTOS LTDA/ME  

CNPJ Nº34.150.966/0001-27 

Representante Legal 
CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1._________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________ 
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