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EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2017-PMP 

 

O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Avenida São Pedro, n°. 67, 

Centro, Pracuúba-AP, inscrito no CNPJ sob o n°. 

34.925.222/0001-37, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação Cultura Esporte e Lazer, neste ato representada por 

seu Secretário, VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS, 

brasileiro, casado, RG. n°. 009313-AP, CPF n°. 302.542.052-

91, residente e domiciliado na Avenida Antenor Moura, n° 70, 

Bairro Central, Pracuúba-AP, doravante denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA S 

& L EVENTOS LTDA - EPP pessoa jurídica de direito 

privado interno com sede na Av. Macapá nº 222, Boné Azul, 

CEP: 68900-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

04.538.788/0001-45 representada neste ato pelo Sr. LICIO 

NAZARENO JOMAR, CPF nº 208.970.492-68, CI nº 

006607-AP, residente e domiciliado a Av. Macapá nº 222, Boné 

Azul, CEP: 68900-000, resolvem celebrar o presente Contrato 

na conformidade das Cláusulas e condições seguintes, que se 

obrigam a cumprir e respeitar. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em produção de eventos, capaz de prestar os 

serviços de planejamento, gestão, organização, promoção, 

operacionalização, assessoramento e produção de festas e 

eventos com o fornecimento de infraestrutura de locação e 

montagem/desmontagem de estruturas físicas de palcos, 

equipamentos de sonorização, iluminação, mini trio elétrico, 

mobiliário, camarote, toldos, banheiros portáteis, elevados para 

segurança pública, locação/ instalação de grupo gerador com 

reboque, buffet de alimentação, serviço de buffet, 

decoração/ornamentação e apoio logístico a fim de atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer de Pracuúba, na realização de festas e eventos 

de pequeno e grande porte realizados em todo o Município de 

Pracuúba, conforme Calendário Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes com a execução deste Contrato 

correrão à conta dos recursos oriundos da Ação: 

13.392.0050:2007 - Manutenção das Atividades da Sec. de 

Cultura, Desporto e Lazer, Fonte de Recursos: 100, Elemento 

de Despesa: 3390.39.00.00:0100.000 - outros servicos de 

terceiros - pessoa juridica, para o exercício 2017; e para o 

exercício subsequente dotação feita por apostilamento. 

 

CLÁSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses, com 

efeito financeiro a contar da data de sua assinatura, e poderá ser 

renovado mediante Termo Aditivo por igual período até o limite 

de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

 

Será pago à CONTRATADA o valor correspondente aos 

serviços contratados conforme a demanda solicitada pelo 

CONTRATANTE, observado o preço unitário para o item e o 

quantitativo solicitado. 

http://cnpj.info/34925222000137
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Amapá, para dirimir as 

questões oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia 

de qualquer outro por mais privilegiada que seja. 

 

Pracuúba-AP, 17 de fevereiro de 2017. 

 

 

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 

PREFEITA MUNICIPAL DE PRACUÚBA 

CONTRATANTE 

 

 

VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LOCATÁRIO 

 

 

S & L EVENTOS LTDA - EPP 

LICIO NAZARENO JOMAR 

CONTRATADA 

 


