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                                              CONTRATO N° 20191113 

 
 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA 

A S SERVIÇO & COMÉRCIO ALIMENTOS 

LTDA – ME. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, pessoa 

jurídica e direito público interno, através de sua através da PREFEITURA MUNICIPAL, com inscrição 

no C.N.P.J. sob o nº 05.149.174/0001-34, por seu representante legal a Sra. DIANA CÂMARA DE 

SOUSA MELO, prefeita municipal, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o n.º 630.639.052-91, 

residente e domiciliada em Santa Maria do Pará-PA, doravante denominada de CONTRATANTE, e de 

outro lado,   e   a   empresa A S SERVIÇO & COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA – ME,   com   sede   

na Rua Charles, S/N, Bairro: Centro, CEP: 68645-000, Bonito-PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

30.886.642/0001-39, representada   neste   ato   por ANTÔNIO CORREA NETO, brasileiro, divorciado, 

empresário, portador da Carteira de identidade nº. 6025210 SSP-PA, e CIC/MF nº.633.550.192-91; 

doravante denominada  CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  presente  contrato,  sujeitando-se  as 

normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que 

consta na licitação de Pregão Presencial SRP n° 9/2019-0009, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1-O objeto do presente contrato é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE 

SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

CULTURAIS, CONFORME A DEMANDA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. 

1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o Pregão Presencial SRP n° 9/2019-0009  - do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM com execução indireta, observando o que consta do processo administrative n.º 

201916/GAB/PMSMP/PA, seus anexos, Ata de Registro de Preços nº 20190006, bem como o preço 

da CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 

transcrição. 

1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de inicio de 

fornecimento e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante 

a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei. 

CLÁUSULA II - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente. 

2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários á execução 

do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer necessário para o perfeito 

desempenho dos serviços contratados, não cabendo a CONTRATANTE qualquer contribuição ou 

encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato. 

2.3- É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte o c ontrato sem estar 

expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma 

permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA. 
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CLÁUSULA III – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

3.1-  O órgão  gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto 

de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente 

é a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará; 

3.2- O órgão (Secretaria) participante desta Ata de Registro de Preços é: Secretaria Municipal de Cultura, 

Desporto e Turismo. 

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1- Caberá a CONTRATANTE: 

4.1.1- Além  das  obrigações  resultantes  da  observância  da  Lei  nº8666/93,  a  CONTRATANTE 

deverá: 

I) Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços objeto deste Pregão, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 

II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

III)  Emitir  Ordem  de  serviço  autorizando  o  início  do  serviços  dos  objetos  deste Contrato; 

IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

V)  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela  CONTRATADA,  inclusive 

quanto a continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 

aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos; 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I) Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;  

II)    Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

CONTRATANTE, com o pronto atendimento das informações requisitadas.  

III) Disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Alimentação, 

Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias ao fornecimento do objeto, 

sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE.  

IV) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou 

particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados.  

V)    Manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação apresentada por 

ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal situação sempre que 

for solicitado pela CONTRATANTE.  

VI) Indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa com poderes 

para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar como 

preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato.  

VII) Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade pelo 

cumprimento destas obrigações.  
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VIII)  Cumprir com o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (proibição 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho 

a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos).  

IX) Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Contratante 

durante a vigência contratual.  

X)     Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas ao fornecimento do objeto licitado ou a iminência de fatos que possam prejudicar 

o regular fornecimento. 

XI) Encaminhar as Notas Fiscais juntamente com as autorizações de fornecimento para fins de 

recebimento dos respectivos valores.  

XII) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários.  

CLÁUSULA VI- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

6.1- Pelo fornecimento dos produtos objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, o valor global estimado de R$ 165.314,00 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos 

e quatorze reais), conforme planilha de preços abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 

2 

BANDA OU CANTOR de Forró, Mélodi ou sertanejo 

universitário, de renome regional c/ no mínimo 15 

componentes para tocar por no mínimo 2 horas. 

UNIDADE 7 R$    14.900,00 R$           104.300,00 

3 

BANHEIROS QUÍMICOS - em polietileno expandido, 

tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m 

de altura, com tratamento de resíduos através de produto 

químico, com manutenção, limpeza e higienização 

através de sistema a vácuo. 

UNIDADE 12 R$         275,00 R$               3.300,00 

4 

CAMARIM – 4X4M: Com montagem e desmontagem 

climatizado, composto de estrutura de alumínio, com 

montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo 

TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante 

derrapante estruturado com perfil metálico recapeado 

com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona 

vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 

galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 

550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior 

conforto térmico no ambiente. 

DIÁRIA 6 R$      2.290,00 R$             13.740,00 

5 

CERCA DISCIPLINADORA: Em estrutura tubular 

metálica modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 

03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, 

executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo 

de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de 

parede de modo a proporcionar um peso próprio 

compatível com as necessidades de isolamento para 

público.• As divisões internas de fechamento das cercas 

poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo 

proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros 

entre elas de modo a não causar acidentes com crianças.• 

As ligações entre cercas deverão ser um sistema de 

encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da 

linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas 

entre elas. 

METRO 400 R$           32,00 R$             12.800,00 

6 
CARRO SOM: Tipo pequeno porte para trânsito urbano 

para anuncios dos eventos culturais. 
HORA 16 R$           49,00 R$                  784,00 
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7 

LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, 

COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, 

trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor 

de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 

db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio 

de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 

02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis 

(95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para 

conexão intermediária com isoladores e chave reversora 

para duas fontes de energia elétrica dimensionada de 

acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo 

de montagem com ponto de aterramento para proteção 

composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de 

comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no 

mínimo, com 05 metros com conectores. 

DIÁRIA 3 R$      1.990,00 R$               5.970,00 

9 

PALCO GRANDE 14m X 10m:  Com montagem e 

desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de 

cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com 

pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm 

de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis 

metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão 

ser montadassobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos 

com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 

fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. • 

Cobertura devrá ser em lona vinílica sobre tenda em 

estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 

gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 

proporcionar maior conforto térmico no ambiente. • As 

bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 

fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas 

de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da 

estrutura. 

DIÁRIA 2 R$      8.490,00 R$             16.980,00 

11 

SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA - 

Prestação de serviços, por horas, de segurança desarmada 

para eventos, com profissional com rádio comunicador, 

com jornada diurna ou noturna, conforme necessidade. 

UNIDADE 60 R$         124,00 R$               7.440,00 

                                                                                                                                                                                        R$          165.314,00 

 

6.2- O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 

incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos como também os lucros da 

CONTRATADA; 

6.3- No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço para que se 

complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela CONTRATANTE. 

6.4-  Os  valores  e  quantitativos  acima  são  meramente  estimativos,  de  forma  que  os pagamentos   

devidos   à   CONTRATADA   dependerão   dos   quantitativos   de   produtos efetivamente demandados 

e prestados. 

CLÁUSULA VII- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1- A vigência deste Contrato será de 02 (dois) meses, a contar de 22 de Novembro de 2019 e término 

em 31 de Dezembro de 2019,  em obediência ao art. 57 §1º, da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1- A   Contratante   designará   um   fiscal   de   contrato   por   meio   de   portaria   para acompanhamento 

e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a 
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execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

CLÁUSULA IX- DO PAGAMENTO 

9.1- O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado 

mensalmente, de acordo com o quantitativo de materiais entregue no período, em moeda-corrente, até o 

10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação 

das respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas recibo e “Atestado de Conformidade e Recebimento 

do produto” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela 

fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o fornecimento atendeu as exigências estabelecidas 

neste Edital. 

9.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa 

contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de 

outra contemplando a correta prestação dos serviços 

9.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o contrato de 

fornecimento dos produtos. 

9.4 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para fins de 

pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente. 

9.5 - É obrigatório a apresentação de Nota Fiscal para cada contrato do Pregão, sob pena de rejeição e 

substituição das mesmas. 

9.6- Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do IGPM 

havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. 

9.7- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação 

do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 

10.1- À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 

86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço.  

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 

de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública municipal, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, 

atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou  a penalidade,  nas  hipóteses  de  execução  irregular,  de  atrasos  no fornecimento ou a não 

entrega dos produtos contratados. 



 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 
 

PODER EXECUTIVO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ – CNPJ n° 05.149.174/0001-34 
Praça da Matriz, Centro, Santa Maria do Pará, Pará. Cep: 68.738-000. 

Pág. 6 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, 

poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos entregues fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento 

da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento 

daquele. 

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Sempre  que  constatado  a  entrega  de  produtos  fora  dos padrões 

exigidos e não substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), 

sobre o valor da requisição ou ordem de compras calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 

pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará 

sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não entrega dos produtos objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas 

do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso na entrega dos materiais. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1-  Os  órgãos  participantes  e  gerenciador  podem  efetuar  acréscimos  nos  quantitativos fixados no 

contrata do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da Lei n° 

8.666/1993. 

CLÁUSULA XII– ALTERAÇÕES 

12.1-  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, objetivando atender a demanda dos serviços de saúde do 

Município durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada através de termo aditivo. 

12.2- Os valores dos produtos deste contrato poderão ser a título de reequilíbrio econômico- financeiro,    

mediante    pedido    formulado    pela    CONTRATADA    e    acompanhado de demonstração analítica 

da alteração dos custos (planilha demonstrativa da variação dos preços) e documentos para 

comprovação. 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1- O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto do presente Pregão Presencial SRP n° 

9/2019-0009, o correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2019, na 

seguinte dotação: Atividade 6060.138120006.2.053 Manutenção de Eventos Culturais, Classificação 

econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica;  
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14.2- As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas 

para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis 

Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Presencial SRP nº 

9/2019-0009 será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará e no Diário 

Oficial da União. 

CLÁUSULA XVI– DO FORO 

16.1- Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Santa Maria do Pará/Pa, para dirimir todas 

e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1- A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, por assim 

estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 

(três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a 

tudo presentes. 

SANTA MARIA DO PARÁ /PA, 22 de Novembro 2019. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

CNPJ n° 05.149.174/0001-34 

CONTRATANTE 

 

 

 

A S SERVIÇOS E COMERCIO ALIMENTOS LTDA – ME 

 CNPJ/MF nº 30.866.642/0001-39 

 ANTÔNIO CORREA NETO 

 CPF nº 633.550.192-91 

 

 

Testemunhas: 

 

1-_________________________________               2- ______________________________ 
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