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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2018 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA LOGISTICA PARA EVENTOS, QUE FIRMAM, DE UM 

LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO E, DE OUTRO LADO, A 

EMPRESAYEDILTON PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, Estado de Pernambuco, com sede na Av. Jose Saraiva Xavier, 90, 

Centro, Granito-PE, inscrita no CNPJ sob nº 11.040.888/0001-02, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representado por seu Presidente, Sr. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade RG nº 2298374-SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob nº 303.437.984-68, residente e domiciliado na Av. Jose Saraiva 

Xavier, 98 Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, e YEDILTON PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME,pessoa jurídica de 

direito privado com sede à   Rua Marcildo de Barros Alencar Luz, 172 Minervina Bezerra Franklin, Salgueiro-PE, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 09.596.268/0001-02, doravante  aqui  denominada apenas CONTRATADA, neste  ato  representada pelo Sr. 

Yedilton Wagner da Silva Ordonio inscrito no CPF:, inscrito no  CPF/MF sob o   nº. 907.597.024-20eIdentidade  nº 4.682.214-

SSP--PE, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, em atenção aos princípios da Administração 

Pública e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, além dos termos do Processo Licitatório nº 024/2018, Convite nº 003/2018, o 

fazendo de acordo com as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente a Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, visando proporcionar 

Infraestrutura e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de energia Tendas, Baias e Banheiros para atender a 

realização da ExpoGranito edição 2018 no município de Granito, a ser realizada nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018. 

 

Parágrafo Único: Durante todo o período de realização do evento, a empresa vencedora deverá 

disponibilizar no local: Equipe técnica portando as devidas ferramentas e materiais necessários a 

realização do serviço para solucionar todo e qualquer problema que possa surgir. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

Pela execução dos serviços, conforme proposta de preços apresentada nos autos do Processo Licitatório nº 

003/2018, homologado e adjudicado à CONTRATADA, a CONTRATANTE pagará o valor global de R$ 

R$ 58.980,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta reais). 

 

ITEM PRODUTO 
UNIDAD

E 
QUANT 

DIARIA
S 

DATA 
P. 

UNITARI
O 

P. TOTAL 
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1 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE COM 
EQUIPAMENTOS DE PALCO (público até 15.000 pessoas), 

Descrição: Contratação de empresa para prestação de 
serviço de sonorização som grande porte: 01 Mixing 

console com mínimo 48 canais, (mínimo) 08 subgrupos, 
12 vias auxiliares máster LR, equalização de 04 bandas 

mais 04 paramétricos, com ponto de INSERT em todos os 
canais; 02 Divisores de freqüência com mínimo 04 vias 
com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase 

entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 02 
Equalizadores gráficos estéreo com mínimo 31 bandas e 

filtros de 12 db por oitava; 08 Canais de 
compressores/limitadores com entradas e saídas 

balanceadas; 08 Canais de Gates com entradas e saídas 
balanceadas; 03 Processadores de efeitos com REVERB e 
DELAY com entradas e saídas balanceadas e conversores 

AD/DA de no mínimo 20 bits; 01 Equalizador gráfico 
estéreo 15 bandas por canal para INSERT; 24 Microfones 

com respectivos pedestais; 02 Microfones sem fio para 
voz, com freqüência de trabalho selecionável e faixa de 

operação em UHF; 08 Direct box de impedância para 
instrumentos; 01 Multicabo com mínimo 48 vias de 60 
metros; 16 Caixas para subgraves com 02 falantes de 

800W RMS cada; 16 Caixas com no mínimo 03 vias médio 
grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 01 CD Player; 
Amplificadores de potência compatível com o sistema de 
PA. Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos 

balanceados e isolados eletricamente da central de 
controle; 01 Mixing console com mínimo 48 canais, 

(mínimo) 08 subgrupos, 12 vias auxiliares master LR, 
equalização de 04 bandas mais 04 paramétricos, com 

ponto de INSERT em todos os canais; 12 Equalizadores 
gráficos estéreo com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db 
por oitava; 04 Canais de compressores/limitadores com 
entradas e saídas balanceadas; 04 Canais de Gates com 

entradas e saídas balanceadas; 01 Processadores de 
efeitos com REVERB e DELAY com entradas e saídas 

balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits. 
SideFields composto por: 04 Caixas para subgraves com 

02 falantes de 800W RMS cada; 04 Caixas com no mínimo 
03 vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 
Amplificadores de potência compatível com o sistema de 

monitor; 01 Divisor de freqüência com mínimo 04 vias 
com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase 

entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 10 
Monitores tipo spot-way (passivo/ativo) com 300W RMS 

cada, Sidedrums com amplificação compostos por: 01 
Caixa para subgraves com 02 falantes de 800W RMS. 

Palco: 01 Bateria completa com 01 Bumbo, 02 Tons, 01 
Surdo, 01 Caixa, 02 Estantes para pratos, 01 Estante para 
caixa, 01 Máquina de Chimbal, 01 Pedal para Bombo, 01 

Banco com Kit de microfones específicos; 02 
Amplificadores para guitarra com 900W RMS, 01 caixa 
com 02 altofalantes com 12 polegadas; 01 Amplificador 

para baixo com 800W RMS, 01 caixa com 04 alto-falantes 
de 10 polegadas e 01 caixa com; 01 altofalante de 15 
polegadas; 01 Sistema para teclado com 01 MIXING 

CONSOLE mínimo 06 canais, 01 amplificador de potência 
2.000W RMS e 01 monitor com 300 W RMS, 02 

Operadores técnicos e 01 Auxiliar técnico. 

DIARIA 1 2 

10 E 11 
DE 

AGOST
O 

   
5.800,00  

11.600,00 

2 

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA 
PALCO, ACOMPANHADO DE ESTRUTURA METALICA EM 

ALUMINIO,Descrição: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE 

PARA PALCO:  Grid de alumínio 8x8 metros Q30 ou 
superior acompanhado de 48 Refletores focos 01, 02 e 05 
(lâmpadas - par 64); 01 Mesa/DIMMERS com no mínimo 
48 canais; 03 RACKS DIMMERS com 12 canais; Cabos e 
conexões; 01 Máquina de fumaça; Gelatinas com cores 

DIARIA 1 2 

10 E 11 
DE 

AGOST
O 

   
3.750,00  

7.500,00 
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variadas; Sistema montado de BOX TRUSS, REFLETOR 
PAR LED, Descrição: Refletor par Led 3W (6 brancas 6 

Vermelha 12 Verde 12 Azul), Bivolte, RGB, 16 milhões de 
efeito mix de cores ilimitadas, Ângulo de 25 graus, 

Dimmer: 0-256 graus elétrico ajustável, strobe mesma 
velocidade ajustável passo, Randomstrobe elétrica, strobe 

Pulse, Controle, Standard DMX512, 7 canais, Master / 
Escravo, trabalha sozinho seguindo o som, 

Endereçamento IP automático separadamente ou em 
grupos, Modo Master-salve, O painel de exposição: 4 LED 
digital de exibição de código de endereço DMX testar ou 
executar programa de auto- Auto-mode, 4 programas de 
mudança de cor predefinidos, Nível de protecção: IP33, 

Tensão: AC 90- 250V, 50/60Hz, Sistema de refrigeração: 
ciclo térmico com sistema de ar direto forte, ventilador 

interno; ILUMINAÇÃO MOVING LIGHT 575, (12 
APARELHOS) 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico. 

3 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE02(DOIS)GRUPO GERADOR, 
Descrição: Locação de grupo gerador de energia, móvel, 

silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, 
tensão 380/220 watts, 60 Hz, sem combustível incluso, 

operador e cabos elétricos para ligação. 

DIARIA 2 2 

10 E 11 
DE 

AGOST
O 

   
1.650,00  

6.600,00 

5 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA, Descrição: 
Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, 

nas dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 
metros de profundidade, com 02 metros altura em seus 

pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona 
branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do 

público em geral. 

UNIDADE 1 2 

10, 11 E 
12 DE 
AGOST

O 

      
700,00  

1.400,00 

7 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 14X10m., Descrição: 
Locação com montagem e desmontagem de Palco 

medindo 14 metros de frente por 10 metros de 
profundidade, piso do palco em estrutura metálica com 

compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 
2,00m., com cobertura em Box Truss de duro alumínio 

forma de duas águas, estrutura para P.A. Fly e 02 
Praticáveis medindo no mínimo 2x1x,050m. cada, 

housemix para mesas de PA e monitor, medindo no 
mínimo 5x5m. tipo tenda cada, escada de acesso. 

UNIDADE 1 2 

10, 11 E 
12 DE 
AGOST

O 

 4.150,00  8.300,00 

8 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, Descrição: Locação de 
banheiro químico individual, portáteis, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou 

material similar, com teto translúcido, dimensões 
mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de 

altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, 
fechamento com identificação de ocupado, para uso do 

público em geral. 

UNIDADE 18 2 

10 E 11 
DE 

AGOST
O 

   
4.150,00  

8.300,00 

9 

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, Descrição: Locação de 
banheiro químico individual, portáteis, para deficientes 
físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou 

material similar, com teto translúcido, dimensões 
padrões, que permitam a movimentação da cadeira de 
rodas do usuário no interior do banheiro, composto de 
todos os equipamentos e acessórios de seguranças que 

atendam as exigências previstas em normas técnicas 
aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes. 

UNIDADE 2 2 

10 E 11 
DE 

AGOST
O 

      
133,33  

4.800,00 

10 

LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED Fornecimento, instalação e 
operação de 2painéil de led (indoor), com 16 placas de 

led 0,96x0,96m, para formação de 2 painéis, no tamanho 
de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 10mm 

smd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), 
processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, 

vídeo composto, placa controladora com duas saídas, 
central de transmissão ao vivo. 

UNIDADE 1 2 

10 E 11 
DE 

AGOST
O 

      
300,00  

1.200,00 
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11 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA, Descrição: 
Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, 

nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 
metros de profundidade, com 02 metros altura em seus 

pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona 
branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do 

público em geral. 

UNIDADE 8 2 

10, 11 E 
12 DE 
AGOST

O 

   
2.850,00  

5.700,00 

12 
PORTICO DE ENTRADA 06 metros de comprimento por 4 

de largura em estrutura de alumínio. 
UNIDADE 1 2 

10 E 11 
DE 

AGOST
O 

         
80,00  

1.280,00 

13 

LOCAÇÃO DE CAMARIM DE 03(TRÊS) medindo 03 X 03 X 
com estrutura de ferro, com porta de entrada com 
fechadura e chave, janela para circulação de ar, ar 

condicionado, piso e forração 

UNIDADE 3 2 

10 E 11 
DE 

AGOST
O 

   
1.300,00  

2.600,00 

15 
LOCAÇÃO DE TESTEIRA PARA PALCO 14 M X 1 M 

ESTRUTURA EM ALUNINIO 
UNIDADE 1 2 

10, 11 E 
12 DE 
AGOST

O 

   
1.150,00  

2.300,00 

        

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A prestação de serviços terá a vigência até de 90 (noventa dias), com termo inicial imediatamente após sua 

assinatura, e término de vigência, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, inciso II, da Lei Federal 

nº8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GRANITO para o exercício 2018, consubstanciando-se nas seguintes rubricas:  

 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER 
13 392 5005 2098 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA DE CAPRINOS E OVINO 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO efetuará o pagamento referente à prestação do serviço 

objeto deste Contrato, a cada 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da assinatura do instrumento de 

contrato, mediante apresentação da nota fiscal/fatura e após o atesto da autoridade competente. 

 

Subcláusula Primeira - A Prefeitura Municipal de Granito se reserva ao direito de efetuar o pagamento 

das faturas dos serviços prestados, dentro do mês da prestação dos serviços, e após as mesmas darem 

entrada na seção de contabilidade. 

 

Subcláusula Segunda - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 

variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 

Subcláusula Terceira - O pagamento será feito em moeda corrente nacional através de cheque nominal 

com carimbo de cruzamento válido apenas para depósito bancário, ou através de transferência onlinede 

valores, preferencialmente. 

 

Subcláusula Quarta - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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Subcláusula Quinta - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico – financeiro inicial do 

contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do 

contrato.   

 

Subcláusula Sexta - A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da CONTRATADA, a 

comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e providenciarias e com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento na data e na forma prevista no presente contrato; 

b) Permitir o livre acesso do pessoal técnico da CONTRATADA as suas dependências com o 

objetivo da execução de serviços; 

c) Proporcionar ao pessoal técnico da CONTRATADA toda assistência e as facilidades 

operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato, inclusive 

para participação de reuniões juntos aos órgãos fiscalizadores e monitoradores da Casa Legislativa, 

Capacitações, seminários e congressos; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 

e) Notificar a CONTRATADA imediatamente, por oficio, sobre as faltas e defeitos na execução 

dos serviços;  

f) Prover os equipamentos e aparelhos necessários à realização dos serviços; e 

g) Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização deste contrato, nos termos do 

artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

São obrigações do CONTRATADO: 

 

a) Prestar os serviços objeto desse contrato, pessoalmente (pessoa física) / por seu escritório 

(pessoa jurídica), sob sua responsabilidade pessoal, diretamente na sede da CONTRATANTE e/ou no seu 

Escritório Profissional, conforme demanda e necessidade específicas; 

b) Não transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está obrigada por este 

Contrato, nem subcontratar os serviços CONTRATADOS; 

c) Zelar para que os dados, informações e quaisquer documentos elaborados com base nos serviços 

ora contratados, tenham tratamento reservado; 

d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões até o limite fixado no 

artigo 65, da Lei nº 8.666/93; e 

e) O CONTRATADO responderá pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISAO CONTRATUAL 

Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78 da Lei nº 8.666/93, e 

demais normas legais pertinentes. 

 

Subcláusula Primeira- Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78, 

da Lei nº 8.666/93, e demais normas legais pertinentes, terá a contratada direito, exclusivamente, ao 

pagamento dos serviços corretamente executados. 
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SubcláusulaSegunda -Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 

rescisão. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste contrato, nos termos do artigo 61, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da CONTRATANTE, 

devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 

serviços e exercerem toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei nº 8.666/93. 

 

Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidade, ou ainda resultante de imperfeições 

técnicas e vícios, na ocorrência desse, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e propostos. 

 

Subcláusula Segunda - A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os 

serviços prestados, se considerados em desacordo ou insuficientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65, da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inadimplência das obrigações contratuais, o CONTRATADO estará sujeito às penalidades previstas 

nos artigos 81 e 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, caso não sejam aceitas as suas justificativas. 

 

Subcláusula Primeira - O CONTRATADO, se transgredir as condições estabelecidas neste CONVITE, 

vindo, em consequência, acarretar prejuízos aos interesses da Prefeitura Municipal de Granito, se sujeitarão 

às sanções abaixo elencadas, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei Federal nº8.666/93, ressalvados 

os casos de força Julhor: 

 

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor do contrato, quando o 

adjudicatário, sem justa causa, não cumprir dentro do prazo proposto, a obrigação 

assumida; 

 

b) Multa diária correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços 

prestados, depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso, sem manifestação do 

adjudicatário, ficando, desta forma, caracterizado o motivo para o cancelamento do 

contrato; e 

 

c) O valor da multa deverá ser recolhida no departamento de tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Vereadores, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar do instante do 

recebimento da comunicação. 

 

Subcláusula Segunda - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do 

contrato, poderão ainda ser aplicadas à contratada as seguintes sanções: 
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a)  Advertência por escrito; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município dee/ou Prefeitura Municipal de Granito, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e, 

 

c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes. 

 

Subcláusula Terceira - Em qualquer dos casos mencionados nas subcláusulas primeira e segunda, a firma 

faltosa poderá sofrer as penalidades previstas nas alíneas “b” e “c” do subitem anterior, seguida da 

comunicação a toda Administração direta e indireta do Município de Granito-PE. 

 

Subcláusula Quarta - Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada será assegurada à mesma o 

direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Bodocó-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

 

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e achado 

conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias 

necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente. 

  

Granito-PE, 07 de agosto de 2018. 

 

 

___________________________________ 
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