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CONTRATO N. 049 DE 03  DE OUTUBRO DE 2022. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO III FESMUCEL - FESTIVAL ESTUDANTIL DA 

MÚSICA DE CORONEL MARTINS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO. 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, Pessoa Jurídica de direito público interno, com sede 

sito a Rua Porto Alegre n. 47, centro, Coronel Martins, inscrito no CNPJ sob nº 95.993.093/0001-09, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. MOACIR BRESOLIN, residente e domiciliado na Linha Caravagio, 

s/n, neste Município, portador do RG sob nº 1.591.877-7 e inscrito no CPF sob nº 543.704.189-68, e 

 

CONTRATADA: VILSON ZATERA E IRMÃOS LTDA. CNPJ n. 26.928.683/0001-35, com sede na Rua 

Uruguai, 656, lote 07, quadra 46, Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo Sr. VILSON ZATERA, 

portador do CPF n. 284.986.409-97, denominada para este instrumento simplesmente de CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8.666/93 e demais legislação aplicável, normas técnicas de proteção e 

segurança do respectivo ramo de atividade, bem como no Processo Licitatório n. 067/2022, Inexigibilidade n. 

006/2022, os quais passam a ser parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

 

I – DO OBJETO  

O Objeto da presente contratação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO III FESMUCEL 

- FESTIVAL ESTUDANTIL DA MÚSICA DE CORONEL MARTINS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO, 

tendo por local Praça Municipal Otto May, em Coronel Martins (SC). 

 

II – DO VALOR E DA VIGÊNCIA  

2.1 - O Contratante se compromete a pagar a Contratada o valor ajustado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

em moeda corrente nacional, a ser pago em até 05 (cinco) dias após a prestação dos serviços; 

2.2 – O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022. 

 

III - DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

  

É de exclusiva responsabilidade do Contratante: 

A) Local adequado e que ofereça condições técnicas, especialmente de energia elétrica para a 

montagem dos equipamentos.  

B) Dispor local seguro para estacionamento do veículo de propriedade da contratada, além de 

providenciar medidas de segurança para garantir a integridade física e moral da contratada e seus equipamentos 

durante todo o evento; 

C) Promover e divulgar o evento; 

IV - DA RESPONSABILIDADE: 
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4.1 - A pessoa que assinar este documento, por si ou como representante de terceiros, é também solidariamente 

responsável pelo compromisso ora assumido, ficando desde já autorizado pelo Contratante à emissão de letra de 

câmbio em seu nome, no caso de não pagamento deste, bem como demais responsabilidades do contratante; 

4.2 - Além do valor especificado, A CONTRATADA compromete-se a fornecer sem ônus ao contratante: 

a) instalação de todo equipamento de som e luz; 

b) dia 03 disponibilização de equipamento de som para realização da eliminatória estudantil; 

c) dia 04 acompanhamento da eliminatória regional; 

d) dia 05 acompanhamento dos calouros classificados para a final, com entrega de premiação e animação de no 

mínimo 02 horas de baile;  

 

V - DO CANCELAMENTO: 

5.1 – Em caso de publicação de novas orientações acerca da prevenção da disseminação da COVID19, que 

obriguem o município a proceder o cancelamento do evento, o show será cancelado sem qualquer custo ou ônus 

ao contratante. 

 

VI - DAS PENALIDADES: 

5.1 - Nos termos do Art. 7º da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da referida Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e no Contrato e das demais cominações legais, alem de: 

5.2 -  Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a 

adjudicada se sujeitará à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta.  

5.3 -  A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não 

aceitação da primeira convocada. 

5.4 - A proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou lance, faltar 

ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, 

sem prejuízo da reparação dos causados: 

a) advertência; 

b) multa, sendo: 

 b.1) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso ou execução do objeto em 

desacordo com as condições estabelecidas; 

 b.2) de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do 

objeto licitado; 

 b.3) de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias. 
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 c) Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município, bem 

como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral 

ou descumprimento parcial do Contrato. 

5.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, podendo as multas serem descontadas dos créditos da 

empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

5.6. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 

aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível 

venha acarretar ao Município de Coronel Martins - SC. 

5.6 - Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para 

apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos 

comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma.  

5.7 - O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da 

empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua 

licitação correspondente.  

 

6 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 - A contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem o expresso 

consentimento do contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão. 

 

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - Além do previsto na Cláusula Primeira do presente contrato, a Contratada obriga-se a: 

A) Comparecer e participar do espetáculo público promovido pela CONTRATANTE, no dia, hora 

e local estabelecido neste contrato, fazendo-se acompanhar dos respectivos artistas, para realizar 

apresentação. 

B) Respeitar e cumprir todas as obrigações convencionadas neste instrumento contratual 

colaborando em tudo que se fizerem necessário para que a CONTRATADA alcance os objetivos propostos, 

com pleno sucesso do evento programado. 

C) RESPONSABILIZAR-SE POR: 

D) Transporte da equipe; 

E) Impostos fiscais; 

F) Translado Local; 

 

8 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta dos recursos constantes no orçamento 

público municipal de 2022. 
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9 - DA COMPETÊNCIA: 

As partes elegem o Foro da Comarca de São Domingos (SC) para dirimir as dúvidas emergentes do presente 

contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 04 vias de igual teor, forma e valor, que 

vão assinadas pelas partes. 

 

Coronel Martins SC, 03 de outubro de 2022. 

 

 

 

MOACIR BRESOLIN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

CONTRATADA: VILSON ZATERA E IRMÃOS LTDA.  

VILSON ZATERA 

Contratada 

 

 

 

Testemunhas: 

  

1 - Thaina Santetti 

 

2 – Leonardo Severgnini  

 


