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CONTRATO/PMT Nº 059 / 2018 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TRIUNFO E A EMPRESA MAR PROJETOS E 
CRIAÇÃO LTDA PARA CONSULTORIA 
MUSEOLÓGOICA E ARQUITETÔNICA PARA O 
MUSEU DA CIDADE DE TRIUNFO. 
 

CONTRATADA: MAR PROJETOS E CRIAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 24.553.362/0001-78, com sede na Avenida Governador Agamenon 

Magalhães, N° 2936, sala 1505, Caixa Postal 68, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000, 

neste ato representada pela Sr.ª MARIA REGINA MARTINS BATISTA E SILVA, brasileira, 

casada, museóloga, portadora da Cédula de Identidade nº 1.175.888 – SSP/PE e do CPF/MF 

nº 084.051.234-15, residente e domiciliada à Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 

2936, sala 1505, Caixa Postal 68, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000. 

  

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ sob o nº 11.350.659/0001-94, com sede na Av. José Veríssimo dos Santos, nº 365, 

nesta Cidade, neste ato representada pelo seu titular de direito, o Sr. JOÃO BATISTA 

RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de 

Identidade nº 3.271.122 - SDS/PE e do CPF/MF nº 581.190.604-82, residente e domiciliado à 

Avenida Miguel Alves de Melo, S/N, Encruzilhada, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de Museologia e 

Arquitetura, para Consultoria Museológica e Arquitetônica para Readequação do Museu da 
Cidade de Triunfo, no período de Junho a Agosto de 2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO 
 

Realizar serviço de Consultoria do empreendimento em questão a ser detalhada 
neste Plano de Trabalho, com vista a dar conhecimento ao público em geral da história e 
patrimônio cultural da cidade de Triunfo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA 
 

A preservação do patrimônio histórico e artístico, deve se constituir em uma 
prioridade para a gestão pública. Entendemos os museus como cenário próprio das ações de 
preservação, educação e exposição, que potencializam os destinos turísticos, além de ser local 
de formação e construção da cidadania. 

A proposta museológica da Contratada se associa a conceitos que têm 
caracterizado a Política Nacional de Museus - PNM, cujo objetivo é: 
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[...] promover a valorização, a preservação e a fruição do patrimônio cultural 
brasileiro, considerado como um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, 
por meio do desenvolvimento e da revitalização das instituições museológicas 
existentes e pelo fomento à criação de novos processos de produção e 
institucionalização de memórias constitutivas da diversidade social, étnica e 
cultural do país (IBRAM, 2009). 

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO 
 
FASE I – PLANO DE NECESSIDADES – JUNHO/2018 
 
Primeira Visita para orientação dos produtos a serem entregues: 
 

a) Levantamento Arquitetônico a ser realizado pela Secretaria de Obras da Prefeitura de 
Triunfo. A ser entregue em formato digitalizado em arquivo DWG; 

b) Relação de todo o acervo existente: acervo do Cangaço e acervo de objetos utilitários, 
mobiliário, fotografias, medalhas, moedas, louças, esculturas, roupas, coleções de 
armas, máquinas, arte sacra, indumentária sacra e folclórica, equipamentos de trabalho, 
indústria e telefonia (moenda, máquina de processar café, pilões, formas de rapadura, 
relógios, etc). Em arquivo word com fotografia por peça e medidas (altura, largura e 
profundidade); 

c) Pesquisa histórica sobre aspectos sócio-culturais e econômicos do município de Triunfo 
desde a sua formação; 

d) Restauração e higienização de todo o acervo museológico sob a coordenação do diretor 
do Museu do Cangaço. 

 
FASE II – PROJETO BÁSICO – JULHO/2018 
 
Definição dos espaços das exposições do Museu da Cidade de Triunfo a partir dos itens 
entregues no Plano de Necessidades. 
 
Produtos 
 

a) Planta Baixa com especificações e layout com mobiliário expositivo; 
b) Planta de Iluminação dos ambientes; 
c) Detalhamento do Mobiliário Expositivo; 
d) Roteiro Museológico da Exposição, a partir das pesquisas realizadas pela equipe da 

Prefeitura de Triunfo, com especificação do acervo e dos textos para enunciar cada 
ambiente; 

e) Diagramação e layout dos painéis expositivos;  
f) Segunda visita para apresentação do Projeto Básico e orientações técnicas. 

 
FASE III – IMPLANTAÇÃO DO MUSEU – AGOSTO/2018 
 
Coordenação de montagem do Museu da Cidade de Triunfo. 
Terceira visita para coordenação de montagem. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
  



 

 

 

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – Triunfo - PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

a) Deslocamento, hospedagem e alimentação de profissionais de acordo com cada fase de 

trabalho; 

b) Empenhar os recursos necessários ao pagamento; 

c) Fornecer a CONTRATADA todas as informações e referências necessárias à execução 

dos serviços. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
    O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 (noventa) dias, contados 
da data de assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
     O objeto deste contrato está previsto para ser executado no período de Junho a 
Agosto do corrente ano. Durante este período a MAR Projetos e Criação LTDA fará uma visita 
mensal para acompanhar o serviço prestado de Consultoria. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA REMUNERAÇÃO 
 
    O Município Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), pela execução dos serviços definidos na Cláusula Primeira, correndo a despesa pela 
dotação da Lei Orçamentária Municipal em vigor: 
 
Unidade: 020602 – Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Lazer 
Funcional: 13.391.1004.2112.0000 – Manutenção de Prédios Históricos 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código da Aplicação: 110 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 

O instrumento contratual firmado poderá ser rescindido em conformidade com o 
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

 
Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da 

Lei no 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, 
parágrafos 1o a 4o, da Lei citada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS ANEXADOS 

 
    Farão parte integrante do presente contrato a solicitação para contratação e o ato 
do Prefeito do Município autorizando o contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
    Fica eleito o Foro da cidade de Triunfo, para dirimir questões oriundas deste 
Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por 
mais privilegiado que outro seja. 
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   E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas. 

 
 

Triunfo/PE, 15 de Junho de 2018. 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 
João Batista Rodrigues dos Santos 

CONTRATANTE 

MARIA REGINA MARTINS BATISTA E SILVA  

CPF: 084.051.234-15 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________ 
NOME: 
CPF Nº 
 

____________________________________ 
NOME: 
CPF Nº 
 

 


