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CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº 009/2019 

Pregão (presencial) nº003/2019 

CONTRATO N° 008/2019 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento que entre si celebram, de um lado: 
PREFEITURA MUNICIPAL DO GRANITO, pessoa jurídica de direito, inscrita no CNPJ sob o n.º 

11.040.888/0001-02, com sede localizada à Rua Av. Jose Saraiva Xavier, 90- centro, Granito – PE, neste ato, 

representada  por  seu  Prefeito, 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 representado pelo Secretario de Infra Estrutura  
e Transporte o Sr CLERMESON, com exercício na sede da prefeitura no endereço acima mencionado, e do outro 

lado,a empresa: AG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP, estabelecida na  rua Valdemar Menezes, 1019, 

bairro N. SRA. Aparecida, Salgueiro -PE, inscrita no CNPJ 12.245.813/0001-20, pelo seu representante 
GUSTAVO RAMOS NOVAES inscrita no CPF nº 769.469.324-04 RG: 4126966 SSP PE, aqui denominada 

CONTRATADA, tendo em vista a contratação, e ainda considerando o disposto na lei no 8.666 de 21.06.93 e de 
suas posteriores alterações, têm entre si justo e acordado o seguinte:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto Do Contrato.  Constitui o objeto deste contrato, CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA JURÍDICA, PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE 

PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS PARA REALIZAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO 
EXPOGRANITO, DO MUNICÍPIO DE GRANITO, conforme proposta da contratada adjudica pela 

contratante. 
 

 

ÌTEM ESPECIFICAÇÃO   UNID QTD DIARIAS DATAS VR.  
UNIT 

VR. TOTAL 

1 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 16X12M.: Descrição: Locação 
de palco com especificações mínimas de: Locação de palco 

completo, feito em grid de alumínio q30 reforçado com 
dimensões de 16m  de frente (boca do palco) por 12,m de 

fundo, 02m  de altura do piso, 06m de pé direito, saídas laterais 
e piso de estrutura metálica revestido com compensado  de 
20mm  de espessura, estruturado em madeira trabalhada de 

pinho, com fechamento frontal de madeira, fundo e lateral em 
tela, teto em duralumínio na forma de 1/4  de esfera, com 

cobertura em lona night Day,forma de duas aguas, estrutura 
para PA fly, guarda  corpo para proteção nas laterais e nos 

fundos, de acordo  com as normas vigente,house mix para mesa 
de PA e monitor, medindo  mínimo 05 x 05m, tipo tenda, cada, 
escada de acesso, 05 praticáveis medindo no mínimo 02 x 01m 
0,50m, cada, acompanha, um  mínimo de 25m de barricada de 
contenção de publico, em alumínio, do tipo revestido em chapa 

na base e na parte frontal, para atender as necessidades de 
front stage a frente do palco, fechamento total da área 
destinada aos camarins e serviços,incluso os serviços de  

montagem, desmontagem e manutenção, Custo de alimentação 
da equipe e estadia. 

unid 1 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 
4.500,00 

R$ 9.000,00 

2 

LOCAÇÃO DE CAMARIM: Locação de 04 camarins e 01 sala de 
apoio,tamanho mínimo de 04x 04m, estrutura em octonorme e 

ferro, porta  de entrada com fechadura e chave, 
decorado,acarpetados e climatizados, com coberta protetora 

tipo tenda 05x05m, Custo de alimentação da equipe e estadia. 

unid 5 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 750,00 R$ 7.500,00 

3 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, COM diaria 1 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ R$ 13.300,00 
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EQUIPAMENTOS DE PALCO: (com público até 30.000 pessoas): 
Serviço de sonorização de grande porte, conforme descrição: 01  
mixing console digital com mínimo 48 canais , 01 processador de 
sistemas dolby lake, 01 processador de sistema dbx 260 p/ front 
fill, 01 eq. gráfico klark teknik  dn 370, 01 cd player numark MP 

102 mp3, 01 zero tron PL 1200, 01 main Power 5000 inter Trafo, 
20 caixas LS  áudio 210, 04 caixas LS áudio 208, 24 caixas LS 

áudio 218 sub,04 caixas  LS áudio 110 p/ front fill, 06 racks de 
potencia  c/ amplificadores machine cada um com 01 PSL 7400 , 
01 mpx 3400 e 01  mpx 1400 para o P.A, 01 rack de potencia c/ 
amplificadores machine 01PSL 6400, 01PSL 3400 e 01  PSL 1400 
para front fill, cabos e conexões para ligar o sistema. Monitor: 

01  mixing console digital com mínimo 48 canais , 01 
processador de sistema dbx drive rack 260 p/ side fill, 01 

equalizador. gráfico machine Ge 230, 01DVD player, 01 penta 
acústica PC 3000x, 01 rack de potencia c/ amplificadores 

machine 01 PSL 7400, 01 psl 5400 e 01PSL 1400 p/ side fill, 01 
sistema de side fill com 08 caixas LS áudio 208 e 04 caixas LS 

áudio 215, 01 sistema de fontes com 01Power player pro de 08 
vias e 01 Power player pro xl de 04 vias,10 fones porta pro koss 

com cabos para ligar o sistema, 02 shure psm 600 com body 
Pack p6t com ear phone ccI5, 01  penta acústica PC 3000 , 08 
monitores spots SM 400, 01 main Power inter Trafo 15.000 

wats, 01 multi cabo 48x8 vias 100m, 01 case de pedestais , 01 
case de réguas de AC e cabos ep4 xlr para monitores e spots e 
cabos ep4/ep4 p/ o side fill e sub de bateria p/ ligar o sistema 
back line, 01 bateria  com 01 bumbo, 01pedestal p/ caixa, 01 

maquina de chimbal, 02  tons, 01 surdo e 03 estantes de 
prato,com kit de microfones específicos,01 amplificador de 

baixo com 800W RMS,01 caixa com 01 falante de 15p  e 01 caixa 
04 falantes de 10p, 02 amplificadorES de guitarra COM 900W 
RMS, 16 d.i passivo imp2, 08 d.i ativo , 24 cabos p10/p10, 12  

mic SM 58 , 12 mic beta 57a, 01 mic SM 87shure, 05  mic beta 
58a shure, 04 mic SM 57 shure, 01 mic beta 52 a shure, 01 mic 

beta 91 A, 01 mic d 112 akg, 03 mic  519 akg, 02  mic SM 81 
shure, 03mic  1000s akg,03mic q 2 sanson, 02mic s/fio beta 58 A 
shure slx 4,01 case com 120 cabos xlr e 08 sub snakes de 12 vias, 

01 sub para bateria sb 850 eaw, 02 operadores técnicos, 01 
auxiliar de palco. Custo de alimentação da equipe e estadia da 

equipe envolvida. 

6.650,00 

4 

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO 
ACOMPANHADO DE ESTRUTURAS METÁLICA EM ALUMINIO: 

Descrição: Contratação de Empresa para prestação de serviços 
de Iluminação de Grande porte, para o palco, contendo: Gride: , 
Gride em alumínio q30 reforçado, tamanho 10 x 08m, com uma 

passada, mais  01 trave de q50 no fundo para colocação de 
painel de led de alta. Iluminação : Sistema de iluminação de 
grande porte para palco, contendo: 24  par 64 de 54 leds x 

3wats, rgbwa, 16 quadriled de 18 leds x 12 wats, rgbw, 12 opt 
par outdoor de 54 ledsx3wats, rgbw, 12 Cob 200w, branco 

quente e branco frio, mínimo 04  octabeam, 04 ribaltas com 8 
beam leds x 10wats, rgbw, 12 moving beam tipo Sharp 5r 200, 
com gobos e prismas rotativo, movimento pan e tilt, strobo, 

alcance ate 03 km, 08  wash 108 de 10 wats, mínimo 04 bee aye,  
04  mini bruts de 06 lâmpadas cada, 01 canhão seguidor de 

1.200wats hmi, alcance mínimo de até 50m, 03 cortinas 
drapeadas tamanho mínimo de 06x 06m e 02 em cetim azul, 
6x4m ,para disposição no palco, 02 maquinas de fumaça de 

1.500 wats, 02 ventiladores de palco, 06 set lights com gelatinas 
de cores variadas, 01 rack digital profissional, 01 mesa de 

iluminação avolite pearl 2010 ou similar, 01 mesa de iluminação 
pilot 2.000 ou similar, com iluminação na  entrada do parque de 

Diaria 1 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 
4.100,00 

R$ 8.200,00 
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exposição, cabeação completa, com operador técnico e auxiliar 
técnico, Custo de alimentação da equipe e estadia da equipe 

envolvida. 

5 

LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED: Fornecimento, instalação e 
operação de 12  placas de painel  de led medindo 0,96x0,96, 
para montagem no formato de  3x2m, cada, indoor, de alta 

resolução, com processador, para transmissão de áudio, vídeo 
ao vivo,  notebook, cabeação completa, 01cabo de rede cat6 
blindado, c/ 100m e técnico operador do sistema. Custo de 

alimentação da equipe e estadia da equipe envolvida. 

unid 1 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 
2.890,00 

R$ 5.780,00 

6 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADOR: locação 
de 02 geradores de 260 kVA, cada, abastecido, silenciado, 

movido a óleo diesel, transportado em caminhão, com técnico 
para assistência e operação. Custo de alimentação da equipe e 

estadia da equipe envolvida. 

Diaria 2 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 
1.580,00 

R$ 6.320,00 

7 

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

dimensões mínimas de 05 metros de frete x 05 metros de 
profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de 

sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, 
estrutura em tubo galvanizada, para uso do público em geral. 
Incluso Montagem e desmontagem e Custo de alimentação da 

equipe e estadia da equipe envolvida. 

unid 20 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 148,00 R$ 5.920,00 

8 

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

dimensões mínimas de 10 metros de frete x 10 metros de 
profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de 

sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, 
estrutura em tubo galvanizada, para uso do público em geral.   
Incluso Montagem e desmontagem e Custo de alimentação da 

equipe e estadia da equipe envolvida. 

unid 1 2 
9 e 11 de 
Agosto 

R$ 650,00 R$ 1.300,00 

9 

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

dimensões mínimas de 03 metros de frete x 03 metros de 
profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de 

sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, 
estrutura em tubo galvanizada, para uso do público em geral.  
Incluso Montagem e desmontagem e Custo de alimentação da 

equipe e estadia da equipe envolvida 

unid 8 2 
9 e 11 de 
Agosto 

R$ 99,00 R$ 1.584,00 

10 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO : Locação de cabines 
sanitárias com gel higienizador, espelho inquebrável de plástico, 
luz, tanque, porta papel higiênico duplo, grades de ventilação, 

teto translucido, piso antiderrapante sinalização de 
livre/ocupado, apoio de objetos, descarga , funil e com alvará 

vigilância sanitária, com profissionais, para efetuar a retirada de 
dejetos diariamente, para uso do público em geral, 

disponibilização de papel higienico e material de limpeza.  
Incluso Montagem e desmontagem e Custo de alimentação da 
equipe e estadia da equipe envolvida. Certificado do local de 

descarrego dos dejetos recolhidos.  Incluso 01 auxiliar de 
limpeza e Custo de alimentação da equipe e estadia da equipe 

envolvida. 

unid 18 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 144,00 R$ 5.184,00 

11 

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE 
DEFICIENCIAS : Descrição: Locação de   cabines sanitárias 

individual portáteis para deficientes físicos usuários de cadeira 
de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem 

em polietileno ou material similar, com teto translúcido 
dimenções padrões, que permitam a movimentação da cadeira 

de rodas do o usuário no interior do banheiro composto de 
todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam 

as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos 
órgãos oficiais competentes. 

unid 2 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 299,00 R$ 1.196,00 
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12 

LOCAÇÃO DE TESTEIRA PARA PALCO: Estrutura em alumínio q30, 
reforçado,medindo 14metros x 01 metro  Incluso Montagem e 
desmontagem e Custo de alimentação da equipe e estadia da 

equipe envolvida. 

unid 1 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 999,00 R$ 1.998,00 

13 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALAMBRADOS: Descrição:  Locação 
com montagem e desmontagem de alambrados para isolamento 

de área em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 
galvanizados e tela em malha de ferro na altura mínima de 
1,20metros,acabamento superior sem ponteiras.  Incluso 

Montagem e desmontagem e Custo de alimentação da equipe 
e estadia da equipe envolvida 

metros 80 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 7,20 R$ 1.152,00 

14 

PÓRTICO DE ENTRADA :Locação de 01  pórtico de entrada em 
gride de alumínio q30, reforçado, medindo 06 metros de 

comprimento x 04 metros de largura, com  iluminação 
decorativa, na entrada principal do evento, envelopado.  Incluso 
Montagem e desmontagem e Custo de alimentação da equipe 

e estadia da equipe envolvida 

unid 1 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 
1.300,00 

R$ 2.600,00 

15 

BAIA PARA ANIMAIS:  Estrutura metálica coberta (tipo tenda) 
para ovinos e caprinos medindo 2x2 metros cobertas com lona 
branca impermeável em estrutura  rígida em aço com acesso.  

Incluso Montagem e desmontagem e Custo de alimentação da 
equipe e estadia da equipe envolvida 

unid 150 2 
9 e 10 de 
Agosto 

R$ 53,00 R$ 15.900,00 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor  
 

O valor total do presente contrato é de R$ R$ 86.934,00 (oitenta e seis mil novecentos e trinta e quatro 
reais), conforme disposto na proposta do Contratado, adjudicado pelo Contratante, dedutíveis os impostos 

previstos em lei. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Da Forma de Pagamento 

 
 O Contratado receberá os pagamentos através da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Granito/PE, até 

90 (Noventa) dias, após entrega dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal fatura, devidamente 

atestada pelo recebedor responsável. 
 

Parágrafo primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato durante o período 
de vigência. 

Parágrafo Segundo – Fica Assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, 
na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução durante o período da sua 

vigência. 

 
CLÁUSULA QUARTA - da Fiscalização e do Acompanhamento dos Serviços. 

 
Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante, através de funcionário designado que terá 

direito de acompanhar e fiscalizar os serviços com livre acesso para obtenção de quaisquer esclarecimentos 

julgados necessários, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de Fiscalização do 
contrato. 

A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando os serviços que 
estiverem em desacordo com o contrato, podendo emitir qualquer parecer sobre os serviços prestados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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Dotação Orçamentária, exercício de 2019 Lei Municipal 389/2016 DE 27 de novembro de 2018, conforme 

dotação a seguir: 

 
Órgão:– Secretaria Municipal de Cultura 

Unidade Orçamentária: DESENVOLVIMENTO  E PROMOÇÃO CULTURAL 
Funcional: 13 392 1301 2816 0000 Manutenção das festividades da Feira de Caprino e Ovinos. 

Natureza da Despesa: 3390.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

 
SEXTA – Do Prazo da Vigência do Contrato 

 
Este Contrato terá a sua vigência a partir da data da sua assinatura até (12) doze de agosto de 2019, podendo 

ser prorrogado de acordo com a legislação vigente através de termo aditivo.   

 
CLÁUSULASÉTIMA DAS SANÇÕES – Das Sanções 

 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa 
aplicar ao contratado as seguintes sanções administrativas: 

1) Advertência; 
2) Multa de 3% ( três por cento) do valor do objeto licitado; 

3) Suspensão temporária da Participação em licitações e impedimento de contratar com a administração com 

prazo não superior a 02(dois) anos; e 
4) 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 contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

a) – a multa aplicada ao contratado será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente. § 1º art. 87 lei 8666/93. 

b) As sanções previstas nos subitens 1,3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 2, facultada 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis; § 2º art. 87 lei 

8666/93 

c) O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitaráo contratado á multa de mora no percentual de 
0,33% (Zero vírgula trinta e três  por cento) do valor do contrato por dia de atraso. 

 

CLÁUSULA OITAVA-  Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal no 8.666/93 de 23.06.93, desde que 
cabíveis a presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que 

estabelece o seu Art. 58. 

 
Parágrafo primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78, sem que 

haja culpa do contratado, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo do Art. 79, no que couber. 

Parágrafo segundo - As formas de Rescisão contratual são as estabelecidas no Art. 79 da Lei no 
8666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – Das Obrigações da Contratada 
 

a) Fica expressamente estabelecidos que incube a Contratada todas as obrigações e ônus decorrentes de 
legislação Tributária, Previdenciária e outros que incidirem sobre este contrato, ficando isentada a 

Contratante de pagar quaisquer impostos ou indenizações; 

b) A Contratada obriga-se a cumprir fielmente todas as cláusulas e condições do Presente Contrato. 
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c) A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, observando o disposto nos parágrafos 1º, do Art. 
65 da Lei 8666/93. 

d) O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede do Município de Granito (PE), no Setor 

competente, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de fornecimento e ou 
conforme proposta, desde que não ultrapasse o limite de trinta dias, por parte do contratado. 

e) O Contratado fica obrigado a manter durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

 

CLÁUSULA DECIMA - São Obrigações da Contratante. 
a) Pagar a contratada os pagamentos devidos nos prazos e condições determinadas neste Contrato. 

b) Penalizar a Contratada quando o mesmo deixar de cumprir qualquer cláusula contratual nas formas 
estabelecidas neste contrato e na Lei Federal nº 8666/93 de 23.06.93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Vinculação ao Processo Licitatório 
 

Fazem parte do presente instrumento contratual, como se transcritos estivessem, o Edital do Processo 
Licitatório nº 009/2019-Pregão nº003/2019 e a proposta do contratado, adjudicada pela Contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Dos Recursos Administrativos 

 Em qualquer hipótese haverá a possibilidade de recursos como previsto em Lei, com as características e prazos 

legais para sua interposição. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Disposições Finais 
Aplicar-se-á a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente contrato. 

Parágrafo Primeiro – O Foro da Comarca de Bodocó - PE, será competente para dirimir questões oriundas do 

presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Parágrafo segundo - E, por estarem assim justo e contratado, firmam o presente instrumento em 03(três) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam e se 
comprometem de boa fé a cumprirem o transcrito no presente pacto negocial.  

 
Granito – PE, 11 de julho de 2019. 

 

____________________________________ 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Contratante 

 

__________________________________ 
AG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP 

CNPJ 12.245.813/0001-20 
Contratada 

Testemunhas: 

 
__________________________________                      __________________________________ 


