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CONTRATO Nº 035/2018 

 

CONTRATO 035/2018 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS 
(PALCO, TENDAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO, 
GRUPO GERADOR, TUNEL E BANHEIRO QUIMICO, 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A 
EMPRESA: MS CLAUDIO – ME). 

 
 
Ao(s) vinte e três dias(s) do mês de maio do ano dois mil e Dezoito (23/05/2018) na sala de reunião 
da Comissão Permanente de Licitação e Contratos, foi celebrado o presente termo de contrato que 
entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-
MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 03.918.869/0001-08, 
estabelecida à Av. Araguaia, nº 248, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA 
TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 
049.351.084/28, neste ato de ora em diante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa 

M.S. CLAUDIO – ME, inscrita no CNPJ  n.º 11.455.181/0001-67, sediada na Rua Tocantins, 324, Setor 
Caixa D’agua – Ribeirão Cascalheira-MT, representada pelo Sr. MARCOS SANTANA CLAUDIO, 
brasileiro, portador do CPF nº  807.968.501-00 e do RG nº 1105232-5-SEJS-MT, residente e domiciliado à 
Rua Tocantins, 324, Setor Caixa D’agua – Ribeirão Cascalheira-MT, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 020/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 
01.01 - Este CONTRATO se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº 8.666/93, com as 
alterações resultantes da Lei nº 8.883/94, Lei 10.520/2000 e da Lei nº 9.648/98 e suas convalidações, pelo 
Decreto 7.892, de 2013, como também pelas convenções estabelecidas neste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

02.01 – REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, TENDAS, 
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO, GRUPO GERADOR, TUNEL E BANHEIRO QUIMICO), 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER, 
SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA NA REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO E EM ATENDIMENTO AO RECURSO DO 
CONVÊNIO Nº 0209/2018-PROCESSO Nº 111379/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA-SEC/MT E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - 
MT, conforme especificações do ANEXO I do Edital do Processo Licitatório 034/2018.   
LOTE 01 LOCAÇÃO DE PALCO:  

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 
PALCO TIPO I 
 

DIÁRIA 05 
R$ 17.500,00 

 

2 
PALCO TIPO II 
 

DIÁRIA 08 
R$ 40.000,00 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 
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LOT
E 02: 

LOCAÇÃO DE TENDAS 
 
 
 
 
 
LOTE 03: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 SOM TIPO I 
 

DIÁRIA 05 
R$ 17.000,00 

 

2 SOM TIPO II 
 

DIARIA 08 
R$ 40.000,00 

 
LOTE 04: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR GLOBAL 
 

1 ILUMINAÇÃO TIPO I 
  

DIÁRIA 13 R$ 19.500,00 
 

 
LOTE 05: LOCAÇÃO DE IMAGEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 TELÃO TIPO I 
 

DIARIA 13 
R$ 32.500,00 

 

 
LOTE 06: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 BANHEIRO QUIMICO TIPO I 
. 

DIÁRIA 13 R$ 3.900,00 
 

 
LOTE 07: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTD VALOR GLOBAL 
 

1 GERADOR DE ENERGIA TIPO 
I 
 

DIARIA 13 R$ 32.500,00 
 

  
LOTE 08: LOCAÇÃO DE TUNEL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 TUNEL DUAS AGUAS TIPO I 
 

DIARIA 04  
R$ 20.000,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

1 TENDAS TIPO I 
 

UN 13 
R$ 5.200,00 
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03.01 - O regime de execução indireta sob a modalidade de empreitada por preço unitário de acordo com a 
Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

4.01 - O presente instrumento de Contrato foi firmado em função da Lei Nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
suas alterações, Decreto 7.892/2013 e do Edital do Processo 034/2018. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

05.01 - O valor global Estimado para execução do presente instrumento de Contrato é fixado em Com o 
valor Global de R$ 228.100,00 (duzentos e vinte e oito mil e cem reais 
05.02 - O valor aqui fixado não será reajustado. 
05.03 – Todas as despesas (tributos, contribuições sociais, e outras despesas) inerentes à execução do 
presente contrato correrão por conta da contratada. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
06.01 - As despesas da presente contratação correrão a conta do item orçamentário referente ao exercício 
2018, assim definido pela Secretaria Municipal de Administração. 
 
06.02 – A dotação orçamentária a ser utilizada conforme o uso do objeto aqui contratado, não sendo 
necessário o empenho total do valor estimado neste contrato, é: 
 
ÓRGAO: 08 – Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 
UNIDADE: 03 – Departamento de Turismo e Meio Ambiente.  
PROJETO ATIVIDADE – 2.073 – Apoio as Festividades. 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código 556 
 
ÓRGAO: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
UNIDADE: 05 – Departamento de Cultura 
PROJETO ATIVIDADE – 2.032 – promoção de Eventos Artísticos e Culturais 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código 526 
 
ÓRGAO: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
UNIDADE: 05 – Departamento de Cultura 
PROJETO ATIVIDADE – 1.060 – Incentivos nas datas Comemorativas 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código 518 
 
ÓRGAO: 06– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
PROJETO ATIVIDADE – 2.060 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario. 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Código 356 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO 
07.01 - O prazo de execução do presente Contrato é fixado em 12 (doze) meses, contados a partir de 
23/05/2018, prorrogável por igual período ou pelo tempo em que as partes se ajustarem, se houver 
necessidade, nos termos do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/59AC4E?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
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CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

08.01 – O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento e Secretarias requisitantes dos serviços de locação;  
 
O pagamento será efetuado através do Banco do Brasil Agência 1135-5 através de Ordem Bancária até 10 
(dez) dias após a apresentação das (s) nota(s) fiscal(is) e atesto dos serviços de locação recebido pelo fiscal do 
contrato da prefeitura municipal. 
 
a) Obs.: quando se tratar de locação de palco, som, iluminação, tendas, grupo gerador e telão para 
atendimento de eventos do CONVÊNIO Nº 0209/2018-PROCESSO Nº 111379/2018 DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA-SEC/MT, pagamento será efetuados após ser creditado 
em conta própria o recurso do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e a SECRETARIA DE 
ESTADO DE CULTURA-SEC/MT E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA – MT, depois de creditado, até 10 (dez) dias após a apresentação das (s) nota(s) fiscal(is) e 
atesto dos serviços de locação recebido pelo fiscal do contrato da prefeitura municipal. 
 
08.03 – Serão efetuados descontos legais a título de ISSQN, INSS, IRRF, que serão destacados quando da 
emissão do documento fiscal, quando for o caso. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,  
 
8.2– Responsabilizar-se pela correção imediata dos problemas porventura ocorridos por falhas provocadas na 
execução do objeto do presente contrato; 
 
8.3 – Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 
 
8.4- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato; 
 
8.6 – Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, 
seguros e fretes – carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos  serviços, sem qualquer ônus para a 
Prefeitura Municipal; 
 
8.7 – Fornecer os serviços de locação, objeto de contrato, de acordo com a sua proposta de preço, 
independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
8.8 – Responsabilizar-se pela fiel entrega dos serviços no prazo estabelecido neste Termo de Referencia; 
 
8.9- A CONTRATADA é o único responsável em qualquer caso, por danos e prejuízos que eventualmente 
possam causar a terceiros, em decorrência da execução do objeto deste contrato, sem qualquer 
responsabilidade ou ônus para a Prefeitura Municipal, pelo ressarcimento e indenização devidos; 
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8.10– Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 
25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
 

9 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
9.1 - Designar servidor da Administração para proceder ao recebimento dos serviços; 
 
9.2 – Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do Termo 
de Referencia; 
 
9.3 – Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no contrato e ou/empenho; 
 
9.4 – Fiscalizar e acompanhar a entrega dos serviços; 
9.5 – Comunicar à contratada toda e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as 
devidas providencia que demandem da contratada; 
 
9.6 - Denunciar as infrações cometidas pelo CONTRATADO e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos 
termos da LEI Nº 8.666/93; 
 
9.7 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor 
especialmente designado por portaria. 
 
10 – GARANTIA 
10.1 - Caberá á contratada realizar o objeto do contrato de acordo com a legislação vigente e normas internas 
desta Prefeitura (CONTRATATANTE), ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da 
execução dos serviços, a mesma terá de cumprir as clausulas contratuais, sob pena para a contratada das 
penalidades prevista no futuro contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.01 - A rescisão do presente instrumento de Contrato poderá ocorrer nos casos previstos nos Artigos 77, 78 
e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
11.02 - À parte que desejar a rescisão, deverá comunicar à outra no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, com 
justificativa fundamentada, sob pena de indenização de 20% (vinte por cento) do valor do presente Contrato; 
 
11.03 - No caso de rescisão unilateral por culpa da CONTRATADA, por falha ou inexecução do seu objeto, 
a CONTRATANTE, não se obriga nenhum pagamento indenizatório, observando-se o disposto no artigo 
80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
§ 1º - A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer de forma: 

a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência técnica ou administrativa para a CONTRATANTE; 

b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I 
a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

c) Judicial – nos termos da legislação processual; 
 
11.04 - A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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12.01 - O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as devidas 
justificativas conforme a seguir: 

I. - Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II. - Por acordo das partes: 

a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com 
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra prestação dos serviços; 
b) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 8.6.94). 
III. - Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

13.01 - Se, na execução do objeto deste Contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer 
inadimplemento contratual de que possa ser responsabilizada a empresa vencedora, esta, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 87, Art. 88 da Lei nº 8.666/93 poderá sofrer as seguintes Sanções e Penalidades: 

 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 5º (quinto) dia após a data 
fixada para a execução do serviço e 1% (um por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, 
calculada sobre o valor total da Nota de Empenho. 
c) Multa compensatória, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho pela 
rescisão unilateral da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, nos casos previstos nos 
incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados intimação feita pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - 
MT; 
d) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a Prefeitura Municipal 
de São Félix do Araguaia - MT, por um período não superior a dois anos, e 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o adjudicatário vencedor 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base na alínea "d". 

 
13.02 - As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do item 13.01 poderão também ser aplicadas à Empresa 
vencedora quando, em razão dos compromissos assumidos: 

a) Seu (s) representante (s) legai (is) tenha (m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, 
nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou 
b) Praticar (em) ilícito(s), demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração 
Pública. 
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13.03 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "b" do item 13.01, será a data fixada 
para o adimplemento, e o termo final, a data do efetivo pagamento. 
 
13.04 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "c" do item 13.01, será a data fixada 
para o recolhimento, e o termo final a data do efetivo pagamento. 
 
13.05 - As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do item 13.01 são independentes entre si e serão 
aplicadas pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, não impedindo que a mesma, rescinda 
unilateralmente a Nota de Empenho. 
 
13.06 - A penalidade estabelecida na alínea "e" do item 13.01, é de competência exclusiva do Sra. Prefeita 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
 
13.07 - Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso 
fortuito ou motivo de força maior. 
13.08 - Em quaisquer dos casos previstos no item 13.01 e subitens, é assegurado à Empresa vencedora o 
direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FÔRO 

14.01 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, para dirimir os litígios 
decorrentes da execução deste instrumento de Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja; 
 
14.02 - E por estarem devidamente acordados, declara, as partes CONTRATANTES aceitarem as 
disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93, bem como 
às demais normas complementares e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
São Félix do Araguaia - MT, 23 de maio de 2018. 

 
____________________________ 

Janailza Taveira Leite 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATENTE 

___________________________ 
MS CLAUDIO - ME 

CONTRATADA 
 

  
TESTEMUNHAS: 
NOME:________________________________ 
RG nº:________________________________ 
CPF nº:________________________________ 
Assinatura:____________________________ 

 
NOME:________________________________ 
RG nº:________________________________ 
CPF nº:________________________________ 
Assinatura:____________________________ 

 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°009/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018 
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Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, 
situada na Av. Araguaia, inscrita no CNPJ: 03.918.869/0001-08, neste ato representado pela sua Prefeita Sra. 
JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e 
CPF Nº 049.351.084/28, neste ato de ora em diante denominada  GERENCIADORA e a empresa M.S. 

CLAUDIO – ME, inscrita no CNPJ  n.º 11.455.181/0001-67, sediada na Rua Tocantins, 324, Setor Caixa 
D’agua – Ribeirão Cascalheira-MT, representada pelo Sr. MARCOS SANTANA CLAUDIO, brasileiro, 
portador do CPF nº  807.968.501-00 e do RG nº 1105232-5-SEJS-MT, residente e domiciliado à Rua 
Tocantins, 324, Setor Caixa D’agua – Ribeirão Cascalheira-M, doravante denominado FORNECEDORA, 
ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 020/2018, ao REGISTRO DE PREÇOS,  com 
seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no 
Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002, Decreto n.º 
7.892/2013 e da Lei 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.0. Este instrumento não obriga ao ÓRGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
1.1. Quadro de serviços fornecido nesta ata. 
 1.1.1. Quadro conforme os itens vencedores por este fornecedor.  
 
LOTE 01 LOCAÇÃO DE PALCO:  

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 
PALCO TIPO I 
 

DIÁRIA 05 
R$ 17.500,00 

 

2 
PALCO TIPO II 
 

DIÁRIA 08 
R$ 40.000,00 

 

LOTE 02: LOCAÇÃO DE TENDAS 
 

 
 
 
 

LOTE 03: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 SOM TIPO I 
 

DIÁRIA 05 
R$ 17.000,00 

 

2 SOM TIPO II 
 

DIARIA 08 
R$ 40.000,00 

 
LOTE 04: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR GLOBAL 
 

1 ILUMINAÇÃO TIPO I 
  

DIÁRIA 13 R$ 19.500,00 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 TENDAS TIPO I 
 

UN 13 
R$ 5.200,00 
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LOTE 05: LOCAÇÃO DE IMAGEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 TELÃO TIPO I 
 

DIARIA 13 
R$ 32.500,00 

 

 
LOTE 06: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 BANHEIRO QUIMICO TIPO I 
. 

DIÁRIA 13 R$ 3.900,00 
 

 
LOTE 07: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTD VALOR GLOBAL 
 

1 GERADOR DE ENERGIA TIPO 
I 
 

DIARIA 13 R$ 32.500,00 
 

  
LOTE 08: LOCAÇÃO DE TUNEL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR GLOBAL 

1 TUNEL DUAS AGUAS TIPO I 
 

DIARIA 04  
R$ 20.000,00 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

2.0. A presente Ata terá validade até dia 22/05/2019, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogada conforme Decreto 7.892/2013. 
 
2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá 
utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT. 
 

CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4.0. Os serviços de locação de infraestrutura para eventos deverão ser instalados nos locais indicados pelo 
Órgão do Poder Executivo Municipal, conforme inicialmente informado no Edital. 
 
4.1. Os serviços contratados deverão ser entregues na cidade de São Felix do Araguaia/MT em local a ser 
indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderir o presente ATA, nos dias e horários 
estipulados na ordem de fornecimento. 
 
4.2. A entrega deverá ser feita, em até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de 
fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação 
deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum 
custo adicional; 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
prestação dos serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. A prestação dos serviços registrados neste instrumento será efetuada através Nota de Empenho, emitida 
pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a 
especificação, o endereço e a data da prestação dos serviços. 
5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data do seu recebimento. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS; 
6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer 
problemas com os serviços prestados, desde que, a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade 
e descartado o uso inadequado; 
6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmo condições de fornecimento acréscimos de até 25% do 
valor total da Ata de Registro de Preços; 
6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Edital e seus Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os serviços que estiverem em desacordo 
com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários 
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. 

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do serviço, 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VI - a falta do serviço cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta 
ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas; 

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela 
Prefeitura; 

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, 
com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
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XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida 
pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
  I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pela Prefeitura; 
  II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
  III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da 
ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, 
autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA 
8.0. A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, obriga-se a: 
  8.1  - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os serviços. 
 8.3  - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
  8.4 - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 
  8.5 - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata. 
8.6 - Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
8.7  – A Contratante nomeará através de Portaria, profissional devidamente instruído, com a finalidade de 
fiscalizar a prestação de serviços descritos neste Contrato, onde o mesmo poderá relatar ao gestor as infrações 
cometidas pela Contratada, bem como o andamento dos mesmos, emitindo relatório mensal e atesto em 
faturas ou notas fiscais com a finalidade de manter a regularidade da execução dos serviços, podendo 
impugnar os serviços que estejam mal executados, correndo as despesas oriundas destes serviços por conta da 
CONTRATADA; 
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente 
mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da 
apresentação da nota fiscal/fatura, requisições e relatório do fiscal do contrato, discriminativa acompanhada 
da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi 
realizado a contento.  

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura. 
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9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao 
Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso 
não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de FGTS e INSS; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
 

CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao 
Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do 
parágrafo único. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia. 

 
CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços; 
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro 

de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a 
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário 
Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, 
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento dos itens. 
11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
 I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste 
Edital. 

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 
acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. 
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CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES 

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

  I) advertência; 
  II) multa; 
 III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de São Félix do Araguaia, 
por período de até 5 (cinco) anos; 
  IV) declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por 
dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do 
produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º 
(sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05  
(cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 
reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de 
obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à . 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
 a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade; 
 b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II desta Cláusula. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou 
interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro 
Municipal. 
13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta 
ATA. 

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente 
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação 
orçamentária prevista para os órgãos e entidades, no exercicio de 2018, sendo elas: 
 
ÓRGAO: 08 – Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 
UNIDADE: 03 – Departamento de Turismo e Meio Ambiente.  
PROJETO ATIVIDADE – 2.073 – Apoio as Festividades. 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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Código 556 
 
ÓRGAO: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
UNIDADE: 05 – Departamento de Cultura 
PROJETO ATIVIDADE – 2.032 – promoção de Eventos Artísticos e Culturais 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código 526 
 
ÓRGAO: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
UNIDADE: 05 – Departamento de Cultura 
PROJETO ATIVIDADE – 1.060 – Incentivos nas datas Comemorativas 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código 518 
 
ÓRGAO: 06– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
PROJETO ATIVIDADE – 2.060 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario. 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Código 356 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
  I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. 
  II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 020/2018 e seus anexos e as propostas da 
empresas classificadas para cada grupo,  por Item, independentemente de sua transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia /MT como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos 
pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma 
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 
8 666 de 21/06/93. 

São Félix do Araguaia - MT, 22 de maio de 2018. 

Janailza Taveira Leite 
PREFEITA MUNICIPAL 

GERENCIADOR 
 

M.S. CLAUDIO – ME 

 CNPJ  n.º 11.455.181/0001-67 
FORNECEDOR 
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