CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 390/2015
PREGÃO PRESENCIAL 002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0081/2015

CONTRATANTE: Município de São Simão, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito
público, com sede administrativa na Praça Cívica, nº 01, centro, São Simão-GO, inscrita no
CNPJ n° 02.056.778/0001-48, neste ato representado pelo Sr. MÁRCIO BARBOSA
VASCONCELOS, brasileiro, solteiro, Médico, inscrito no CPF nº 957.079.801-72 e no RG nº
MG-11.955.454, residente e domiciliado na Avenida Goiás, Quadra 06, Lote 26, Setor Central,
São Simão/GO.
CONTRATADA: GRUPO MASTER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 01.287.389/0001-60, estabelecida na Avenida
Sírio Libanesa, nº 543, Centro, Ituiutaba/MG, neste ato representada pela Sra. JEANE
APARECIDA ALVES RAMOS MARTINS, brasileira, Casada, empresária, portadora do CPF
sob o n.º 537.307.986-34, e RG sob o n.º M 3.651.746, resolvem celebrar o presente Contrato,
que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem:
FUNDAMENTO LEGAL:
Este contrato decorre da Adjudicação e Homologação datados de 09/02/2015 do Pregão
Presencial nº 002/2015, pelo Prefeito Municipal, com fundamento legal na Lei Federal nº
10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tudo constante no Processo Administrativo
nº 0081/2015, do qual passa a ser parte integrante este Instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, serviços e
estruturas necessárias a realização do evento “CarnaSimão 2015”, que será realizado na
Praia Artificial do Lago Azul deste Município do dia 13 a 16 de fevereiro de 2015,
conforme as determinações constantes no Edital do Pregão Presencial n.º 002/2015,
homologada em 09/02/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos
teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, bem
como, documentação de habilitação e proposta de preço, parecer de julgamento e legislação
pertinente à espécie.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução dos serviços, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação assumidas na licitação.
Parágrafo Primeiro: Quanto à execução dos serviços:
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I) Executar plenamente os serviços ora contratados nas condições estabelecidas pelo
CONTRATANTE, responsabilizando-se integralmente pelos mesmos, garantindo- os contra
eventuais falhas de quaisquer natureza;
II) Manter à frente dos serviços um representante credenciado capaz de responsabilizar-se pela
direção dos serviços e representá-la perante ao CONTRATANTE;
III) Facilitar a ação da fiscalização e/ou inspeção, fornecendo informações ou provendo acesso
aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela
apresentadas;
IV) Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e pessoal necessários à completa realização
dos serviços contratados, bem como, assegurar a manutenção dos mesmos;
V) Fornecer às suas expensas todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários
à segurança e qualidade dos serviços executados, conforme estabelece a Portaria Ministerial n.º
3214 e Anexos;
VI) Responsabilizar-se pela sinalização e segurança de seus funcionários no local da realização
dos serviços, como também, de qualquer equipamento, veículo ou pessoa que venha a estar no
local.
Parágrafo Segundo: Quanto ao pessoal:
I) Responder pela supervisão e mão de obra necessária à execução dos serviços contratados
como única e exclusiva empregadora;
II) Correrão à conta da CONTRATADA todos os custos diretos e indiretos, encargos salariais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes sobre os mesmos, além de EPI’s,
EPC’s, uniformes, alimentação, transportes e outros, taxas de administração, lucros e demais
custos, necessários a sua completa realização;
III) O CONTRATANTE reserva-se no direito de exigir junto a CONTRATADA a
substituição dos contratados que não estejam desenvolvendo satisfatoriamente os serviços,
durante a vigência do Contrato, bem como, qualquer alteração de pessoal deverá ser
previamente comunicada.
Parágrafo Terceiro: Outras obrigações:
I) Responder única e exclusivamente por qualquer dano ou prejuízo causado ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em
decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, bem como, por
qualquer acidente ocorrido com seus funcionários no desempenho de suas funções;
II) Responsabilizar-se-á pelo pagamento de impostos, taxas e leis sociais e toda e qualquer
despesa referente ao serviço respondendo pelo mesmo atual e futuramente;
III) Responsabilizar-se pela correta aplicação da legislação em vigor relativo a segurança,
higiene e medicina do trabalho;
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IV) Responsabilizar-se por toda e qualquer má execução fora das especificações estabelecidas
pelo CONTRATANTE, devendo correr por conta exclusiva da CONTRATADA e ser
prontamente atendida;
V) Responsabilizar-se integralmente pela segurança dos equipamentos e mobiliário utilizados
no evento;
VI) Após, concluída a montagem das estruturas necessárias à realização do evento a Prefeitura
fará vistoria, objetivando comprovar a adequação do objeto licitado aos termos contratuais,
devendo a licitante vencedora apresentar as ART’s (Atestado de responsabilidade Técnica)
emitidos pelo CREA.
Parágrafo Quarto: São ainda Obrigações da Contratada Vencedora dos Lotes I, II, III e V:
• Responsabilizar-se em fornecer todos os pontos de energia elétrica na
área do evento; (Lote I)
• Responsabilizar-se pelas taxas de instalações dos transformadores
(trafos) e os consumos de energia; (Lote I)
• Recolhimento de taxas de ligação provisória de energia elétrica (Lote I);
• Emissão de projeto temporário do evento “CARNASIMÃO 2015”
(LOTE I, II, III e V);
• Colocação de extintores e placas de sinalizações de acordo com as
exigências do projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiro; (LOTE I e V)
• A licitante vencedora responderá nos casos de acidente em decorrência
da montagem incorreta das estruturas e equipamentos montados, utilização
de material inadequado, dentre outros motivos;
• Atender prontamente a quaisquer esclarecimentos da Comissão do
CARNASIMÃO 2015, inerentes ao objeto da presente licitação. (Todos os
Lotes).
São ainda Obrigações da Contratada Vencedora do Lote VI e VII:
• Responsabilizar-se pela vistoria das instalações elétricas em todo o
espaço para realização do evento;
• Responsabilizar-se pela limpeza geral do local, na parte da manhã,
diariamente, incluindo retirada de entulhos do local;
• Atender prontamente a quaisquer esclarecimentos da Comissão do
CARNASIMÃO 2015, inerentes ao objeto da presente licitação.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
I) Responsabilizar-se pelo fornecimento de todas as informações que se fizerem necessários
para a realização completa dos serviços;
II) Informar previamente a CONTRATADA sobre quaisquer alterações de locais para a
prestação dos serviços;
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III) Notificar por escrito a CONTRATADA sobre quaisquer defeitos e irregularidades
encontradas na execução dos serviços;
IV) Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão da
prestação de serviços e da sustação do pagamento;
V) Efetuar o pagamento ajustado.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
Os serviços deverão ser prestados no Complexo Turístico da Praia do Lago Azul do dia 13 a 16
de fevereiro de 2015, de forma que, serão instalados com a antecedência necessária à realização
de Vistoria e Emissão de laudo técnico pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e
providenciados todas as ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) necessárias.
O prazo de vigência deste contrato será de 45 (quarenta e cinco) dias, após a publicação do seu
extrato no Jornal “O Hoje”, ou até o total adimplemento das obrigações pactuadas.
As estruturas deverão ser desmontadas e retiradas até o dia 20 de fevereiro de 2015, sob pena
de aplicação de multa.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
O valor para a execução objeto deste Contrato é de R$ 67.573,00 (Sessenta e sete mil
quinhentos e setenta e três reais), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.
A empresa será detentora dos seguintes lotes:

Item
1.

Lote 01 – Locação, Montagem e Desmontagem de Sistema de Som e Iluminação
Especificação
Unidade
Qtd
Locação de 01 Sistema de Sonorização do palco principal na Serviço
01
área do show, obedecendo as seguintes características:
 02 mixer digitais de no mínimo 48 canais, com 22 vias
de monitor, entradas XLR balanceadas com cabos
necessários para seu funcionamento.
 02 processadores digitais de no mínio 03 vias estéreos.
 02 equalizadores gráficos estéreos de 31 x 31.
 13 amplificadores de potência com no mínimo 04 de 600
watts drives, 04 de 3.000 watts p/ auto falantes de 12
polegadas e 05 de 5.000 watts p/ os sub. de 18
polegadas.
 04 amplificadores de potências de 2.000 watts para
monitores.
 48 microfones com cabos (ou sem fio conf. necessidade)
e pedestais específicos para instrumentos, percussão,
bateria, voz, sopro e metais.
 02 cubo de guitarras.
 01 cubo para baixo.
 01 bateria completa, sem caixa e pratos.
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20 direct box ativo ou passivo.
01 cd player (DVD) ou notebook.
PA 8 x 8 com seguintes características.
16 caixas de som com 02 vias com titânio e 02 auto
falantes de 12 polegadas, com cabos necessários para seu
funcionamento.
 16 caixas de sub woofer de no mínimo 1.600 watts de
potência RMS cada, com cabos necessários para seu
funcionamento.
 12 caixas tipo spot para monitor de palco, com 02 vias,
mínimo de 500 watts RMS cada;
 01 caixa p/ grave side drums modelo SB 850.
 04 caixas p/ grave modelo SB 850 p/ side.
 04 caixas p/ médio grave modelo KF 853 ou KF 850 p/
side.
2. Iluminação do palco principal na área do show, obedecendo
as seguintes diretrizes:
 02 canhões seguidores com no mínimo 700 watts, p/ uso
externo.
 24 refletores com lâmpadas par foco 5.
 24 refletores com lâmpadas par foco 1.
 24 refletores ACL.
 08 mooving bim.
 01 mesa digital DMX.
 08 refletores par 64 led de 3 watts.
 04 mini bruts com 04 lâmpadas cada DWE.
 02 máquinas de fumaça 3.000 watts DMX.
 01 rack dimer com 48 canais digital.
 01 men power de 4000 watts.
 60m (sessenta metros) de treliça (Q30) em alumínio.
Obs. O som e a iluminação deverá atender o Rider das
bandas contratadas para o carnaval.
VALOR TOTAL DO LOTE

Item
01

R$ 24.950,00

Lote 02 – Locação, Montagem e Desmontagem de Estrutura
Especificação
Unidade
Qtd
Montagem de 01 portal de entrada de Q30 medindo 6 metros de
Serviço
01
comprimento por 5 metros de altura com 22 mts de treliça Q30
com devidos acessórios e duas lonas de impressão digital com
layout aprovado pela comissão do carnaval.
VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 4.735,00
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Lote 03 – Locação, Montagem e Desmontagem de Estrutura – Tendas
Unidade
Valor
Item
Especificação
de
Qtd
Valor Total
Unitário
Medida
Montagem, manutenção e desmontagem de
01.
tendas, medindo 10,00 x 10,00 m, em estrutura
10
R$ 589,50 R$ 5.895,00
metálica, pintada, com 3,00 m de altura de pé
Serviço
direito, com cobertura formato pirâmide, em lona
sintética 1100 DTEX (anti-chamas), com calhas
para captação de águas pluviais.
Locação, montagem, manutenção e desmontagem
02.
de tendas, medindo 6,00 x 6,00 m, em estrutura
04
R$ 750,00 R$ 3.000,00
metálica, pintada, com 3,00 m de altura de pé
Serviço
direito, com cobertura formato pirâmide, em lona
sintética 1100 DTEX (anti-chamas), com calhas
para captação de águas pluviais
Locação, montagem, manutenção e desmontagem
03.
de tendas, medindo 4,00 x 4,00 m, em estrutura
04
R$ 500,00 R$ 2.000,00
metálica, pintada, com 3,00 m de altura de pé
Serviço
direito, com cobertura formato pirâmide, em lona
sintética 1100 DTEX (anti-chamas), com calhas
para captação de águas pluviais.
VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 10.895,00

Lote 05 – Sistema de Geração de Energia
Item

01.

Especificação

Unidade
de
Medida
Instalação e remoção de 01 gerador de energia silenciado com Serviço
potência mínima de 180 KVA (cento e oitenta quilo-volt ampéres),
para funcionar todos os quatro dias do evento, durante 12 horas, com as
seguintes especificações:

Qtd

01

•Silenciado (com container de isolamento acústico);
•Blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4,00m;
•Chave de distribuição de força trifásica (220 volts + neutro), aterrado;
•Regulador automático de tensão e frequência (60 Hz);
•Painel de controle completo (voltímetro, frequencímetro, amperímetro,
contador de horas e demais mostrador do conjunto;
•Sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente;
•Cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a
capacidade de fornecimento de correntes do grupo gerador;
•Caixa intermediária c/ proteção p/ acoplamento dos equipamentos
•Extintor de incêndio, grade de proteção e demais equipamentos de
segurança exigidos pela legislação.
VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 8.999,00
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Lote 06 – Serviço de Segurança
Item Especificação
Unidade
de
Medida
Contratação de diárias de serviços de Segurança, Serviço
01.
com agentes de segurança não armados, habilitados
legalmente para tal atividade, para realizar patrulha
diária nos dias do evento, no horário das 19h às 4h
devendo estar divididos em grupos, onde cada
grupo deverá ter um responsável.
VALOR TOTAL DO LOTE

Qtd

Valor
Valor
Unitário Total

120

R$
149,95

R$
17.994,00

R$ 17.994,00

Parágrafo Primeiro - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - De acordo com o item 24.1
do Edital, a licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do serviço a ser contratado, respeitados os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei
n.º 8666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 04 (quatro) pagamentos, iniciando em até 30 (trinta) dias
após a emissão da Nota Fiscal Fatura, e demais pagamentos mensais, de acordo com a
disponibilidade orçamentária do Município. A nota fiscal de prestação de serviços deverá ser
atestada por servidor da Prefeitura Municipal de São Simão/GO, devidamente designada para
Fiscalizar a execução dos Serviços.
Parágrafo Único: A nota fiscal de que trata o “caput”, deverá ter destacado o valor do
recolhimento ao Instituto Nacional de Seguridade Social, conforme Instrução Normativa
MPS/SRP n.º 3 de 14/07/2005, da SRP, bem como, conter a identificação do Banco, número da
Agência e da Conta Corrente, para que seja possibilitado ao CONTRATANTE efetuar o
depósito bancário do valor devido, como também constar o número da licitação e do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto do presente contrato correrão à conta
dos recursos consignados no exercício financeiro de 2015.
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO
Não é permitida, sob pena de nulidade, a subcontratação total ou parcial para a execução do
Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia e anuência expressa do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas, sendo:
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Parágrafo Primeiro: A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo estabelecido, a
impedirá de participar de novas licitações pelo prazo de 12 (doze) meses junto a este
Município, bem como, resultará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
global da proposta apresentada.
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixe de
cumprir os prazos e demais obrigações assumidas em Contrato, sendo:
I) Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência,
a CONTRATADA infringir qualquer das obrigações contratuais;
II) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia e anuência
expressa do CONTRATANTE, sem prejuízo de outras sanções;
III) Suspensão do direito de participar de licitações e/ou Contratos em qualquer órgão da
administração direta ou indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando, por culpa da
CONTRATADA ocorrer a suspensão ou a rescisão administrativa.
Parágrafo Terceiro: As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DE MULTA
Quando da aplicação de multa, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia a Secretaria Municipal de
Administração.
Mantida a aplicação da multa pela Secretaria Municipal de Administração, caberá no mesmo
prazo, recurso à autoridade superior. Sendo improcedente o recurso apresentado, a
CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolher à Tesouraria do
CONTRATANTE o valor correspondente à multa, sob pena de incorrer em outras sanções
cabíveis, podendo o CONTRATANTE inclusive, reter pagamento de fatura, até o efetivo
pagamento da multa, como garantia do recebimento desta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: O CONTRATANTE reserva o direito de rescindir o Contrato
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
I) quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou
jurídica, sem autorização prévia e anuência expressa do CONTRATANTE;
II) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização;
III) demais hipóteses mencionadas no Artigos 78, 79 e 80 da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
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IV) no caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do Contrato;

Parágrafo Segundo: A rescisão contratual, quando motivada por qualquer dos incisos acima
relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais
providências legais cabíveis, podendo, inclusive, serem retidos os valores que porventura
tenham a CONTRATADA a receber.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de ocorrência do disposto na presente cláusula a Contratada
declara reconhecer os direitos da Administração constantes no art. 77 da Lei Federal n.
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo
CONTRATANTE, que assume neste ato total responsabilidade sobre a fiscalização dos
serviços.

Parágrafo Primeiro: A fiscalização do CONTRATANTE transmitirá por escrito as
instruções, ordem e reclamações à CONTRATADA, objetivando o saneamento de pendências
ou dúvidas eventualmente surgidas no decorrer do serviço.

Parágrafo Segundo: O Fiscal do Contrato será a Servidora Municipal Sra. JIULIANE
HALLIDEY ALVES, Matrícula nº 3240, a qual terá acesso irrestrito a todas as áreas de
montagem das estruturas, acompanhamento das prestações de Serviços, e terá poder de
embargar ou suspender toda e qualquer prestação que não esteja dentro das especificações
contratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como, dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO REAJUSTE

Os preços contratados permaneceram fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no respectivo
Contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solicitados amigavelmente. Para
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dirimir eventuais ações judiciais decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de
São Simão/GO, com renúncia expressa a qualquer outro.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam para ratificar
o que ficou expressamente estabelecido entre as partes signatárias.
São Simão/GO, 09 de fevereiro de 2015.

MÁRCIO BARBOSA VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

GRUPO MASTER LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
1______________________________________________CPF_______________

2______________________________________________CPF_______________
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