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TERMO DE CONTRATO Nº 14/2017 

 

Contrato Administrativo de prestação de serviços que 

fazem a Câmara Municipal de João Monlevade e a 

empresa FESTAS PRÁTICAS LTDA – ME. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ sob o n.º 

18.310.631/0001-72, isenta de inscrição estadual, com sede na Avenida Dona Nenela, nº 

146, bairro JK, João Monlevade, CEP: nº 35.930.672, neste ato representado por seu 

Presidente, Vereador Djalma augusto Gomes Bastos, inscrito no CPF nº. 456.676.246-

72, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa FESTAS PRÁTICAS LTDA–

ME, situada na Avenida Castelo Branco, nº 277C, Bairro República, João Monlevade/MG, 

CEP: 35.930-090, inscrita no CNPJ sob o nº 00.294.649/0001-62, neste ato representada 

pela Sra. Cassia Coura Moreira dos Santos Ferreira, inscrita no CPF sob o nº 

311.843.326-49, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

contrato para prestação de serviços, conforme especificado no seu objeto, em 

conformidade com o Processo Licitatório nº 03/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 

03/2017, sob a regência das Leis Federais nºs: 10.520/02 e 8.666/93, mediante as 

seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação por ocasião da realização de reuniões, solenidades e demais 
eventos, pela Câmara Municipal de João Monlevade, conforme especificações 
discriminadas no Termo de Referência, anexo I do edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS, LOCAIS E 

HORÁRIOS 
 
2.1. De acordo com a Resolução nº 588/2012, aprovada pelo Legislativo de João 
Monlevade, e Proposição de Lei nº 958/2017, estão previstas a realização de 04 (quatro) 
solenidades ao ano, sendo elas: 
 
- Solenidade por ocasião do Aniversário da Cidade, a ser realizada no mês de abril, para 
entrega de Diplomas de Operário do Ano àqueles trabalhadores que se destacaram na 
empresa. 
 
- Solenidade de Condecoração de Mérito Escolar, a ser realizada no mês de dezembro, 
para entrega das medalhas de ouro, prata e bronze aos alunos indicados pelas escolas. 
 
- Solenidade de Honra ao Mérito Cultural Leonardo Diniz Dias, a ser realizada no mês de 
novembro, para condecorar com medalhas, três pessoas que tenham se destacado 
culturalmente no município de João Monlevade. 
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- Solenidade em Comemoração ao Dia de João Monlevade, a ser realizada no mês de 
maio. 

2.2. A Câmara Municipal comunicará com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, o local e horário dos eventos, para que a adjudicatária possa se organizar 
devidamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA– DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
3.1. Pela prestação dos serviços de locação, por ocasião da realização das solenidades 

em Comemoração ao Dia de João Monlevade e de Condecoração de Mérito Escolar, 

previstas para acontecerem no Centro Educacional de João Monlevade, a Contratante 

pagará à Contratada o valor unitário de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), sendo 

o valor total de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). 

 
3.2. O pagamento será efetuado pela Assessoria de Contabilidade e Finanças da Câmara 
Municipal, por processo legal, em até 10 (dez) dias da entrega da nota fiscal/fatura e da 
prestação dos serviços, por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 
Contratada ou, através de boleto, que deve ser apresentado juntamente a Nota 
Fiscal/Fatura.  

3.3. O preço deve ser estipulado, unitário e globalmente, em algarismos, em moeda 
oficial do País, com duas casas decimais após a vírgula, já incluídos os tributos, fretes, 
seguros e demais encargos, devendo o valor global da proposta ser apresentado também 
por extenso. 
 
3.4.  A nota fiscal/fatura, sem qualquer emenda ou rasura, deverá ser emitida pela 
adjudicatária, em nome da Câmara Municipal de João Monlevade e deverá, 
obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
 
3.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
3.6. A Câmara Municipal de João Monlevade descontará da fatura o valor de impostos ou 
tributos que, por força de lei, devam ser retidos pela fonte pagadora. 
 
3.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da regularização dos mesmos e 
sua reapresentação. 
 
3.8. A Câmara poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto 
não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não 
recolhimento de multa aplicada. 

3.9. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas 
relacionadas com a qualidade. 
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3.10. O reajuste poderá ser concedido, anualmente, caso o contrato seja prorrogado, de 
acordo com índice oficial vigente, cujo percentual for o mais vantajoso para o contratante, 
conforme previsão no inciso IX do artigo 40 e inciso III do artigo 55 da Lei 8666/93 e nos 
termos da Lei Federal 10192/2001. 
3.11. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da 
contratação, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua 
execução, conforme previsão no inciso II, a alínea “d”, artigo 65, da Lei 8666/93; 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;  
 
b) Notificar a Contratada, dando-lhe prazo pra corrigir quaisquer irregularidades 
encontradas na prestação dos serviços; 
 
4.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) A completa execução dos serviços, cumprindo o disposto na cláusula primeira, Objeto 

deste instrumento, em estrita observância das condições previstas no Termo de 

Referência e na proposta; 

 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do cumprimento do objeto desta licitação, não 
podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a 
Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do referido cumprimento; 
 
c) Aceitar nas mesmas condições contratuais, quando houver, os acréscimos ou 
supressões, até 25% do valor do contrato, conforme disposto do § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93; 
 
d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo 
mediante prévia autorização da Contratante. 
 

e) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, 
inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e 
outras decorrentes do cumprimento do objeto do contrato. 
 
f) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações 
orçamentárias nºs: 01001001 0103101022.176 33903900 F. 13 – Outros Serviços 
Terceiros Pessoa Jurídica e 01007001. 0113101012.194 33903900 F. 73 – Outros 
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica do orçamento vigente. 
 

CLÁUSULA SEXTA– DA VIGÊNCIA 
 
6.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2017, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante pedido justificado da parte que 
necessitar da dilação do prazo, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666 de 21 de Junho 
de 1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 
7.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA; 
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações; 
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Câmara 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
 
8.1.1. advertência; 
8.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, 
da prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
8.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso 
de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o 
caso; 
8.1.4 – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços prestados; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
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8.2. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
8.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua 
reabilitação. 
 
8.4. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria à Câmara 
Municipal de João Monlevade, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 
sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 
Câmara, quando for o caso. 

 
CLÁUSULA NONA –  DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 
9.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 
03/2017 que lhe deu causa, para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital 
Convocatório e seus anexos. 

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1. O contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial. 
 
10.2. Para atender a seus interesses, a Câmara reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, obedecidos os 
limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
10.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização por escrito da CONTRATANTE, sob pena de aplicação 
de penalidades e sanções, inclusive rescisão. 
 
10.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
10.5. O Edital e seus anexos são partes integrantes deste. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO 

 
11.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 
Município, que é o Jornal emitido pela Associação Mineira de Municípios- AMM. 
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CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir quaisquer dúvidas quanto 
à execução do presente Contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

João Monlevade, 26 de abril 2017. 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Djalma Augusto Gomes Bastos 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

FESTAS PRÁTICAS LTDA–ME  
Cassia Coura Moreira dos Santos Ferreira  

CONTRATADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
________________________   
 
 
________________________ 
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ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 

 
I – OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 
prestação de serviços por ocasião da realização de reuniões, solenidades e demais 
eventos, pela Câmara Municipal de João Monlevade, conforme especificações 
discriminadas abaixo: 
 

ITEM QTD 
(estimada) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

01 03 Serviço de Filmagem (Durante a realização de solenidades):  
com uma filmadora digital, com disponibilização de 02 (dois) DVD’S 
editados contendo a filmagem dos eventos. 

02 02 Serviço de Sonorização compreendendo: 
01(um) Operador; 
04 (quatro) caixas para P.A Mod. SP4; 
02 (duas) caixas monitor; 
02 (dois) microfones s/ fio; 
01 (um) microfone pedestal SM 58; 
03 (três) potências para alimentar o sistema; 
01 (uma) mesa de som 10 canais; 
Cabeamento completo para o sistema. 

03 
 

 

04 Decoração: 

Para ornamentação dos eventos a serem realizados pela Câmara, 
serão utilizadas as quantidades de arranjos abaixo especificados: 

REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA CIDADE 

 02 (dois) arranjos em colunas, medindo aproximadamente 0,90 cm 
de altura, para o hall de entrada do plenário da Câmara Municipal. 

A solenidade será realizada na Sede da Câmara Municipal de João 
Monlevade. 

 

SOLENIDADE DE CONDECORAÇÃO DE MÉRITO ESCOLAR 

 02 (dois) arranjos em colunas para o hall de entrada;  

 02 (dois) arranjos em colunas para o fundo de palco  

 01 (um) arranjo central para beiral de palco 

A solenidade será realizada no Centro Educacional de João Monlevade – 
CEJM. 

SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO CULTURAL LEONARDO DINIZ 
DIAS 
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 02 (dois) arranjos florais pé de mesa 

 Os arranjos deverão medir aproximadamente 1,0 m de x 90 cm de altura, 
e serão colocados no Plenário da Câmara, em frente às bancadas dos 
vereadores, (um de cada lado). 

A solenidade será realizada na Sede da Câmara Municipal de João 
Monlevade. 

SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE JOÃO MONLEVADE 

 02 (dois) arranjos em colunas para o hall de entrada;  

 02 (dois) arranjos em colunas para o fundo de palco  

 01 (um) arranjo central para beiral de palco 

A solenidade será realizada no Centro Educacional de João Monlevade – 
CEJM. 

Observações:  

- As colunas para hall de entrada e fundo de palco, a serem colocadas no 
CEJM, deverão ter medidas aproximadas de 1,20 m de altura. 
 
- As colunas para hall de entrada a serem colocadas na Câmara 
Municipal, deverão ter medidas aproximadas de 0,90 cm de altura. 
 
- O arranjo central beiral de palco, deverá ter medida aproximada de 1,0 
m x 90 cm de altura. 
 

- Serão usadas flores do tipo rosas, lisianto, lírio, astromélia e folhagens 

especiais, nas quantidades estimadas de 3 (três) dúzias de rosas; 2 (dois) 

pacotes de lisiantos; 2 (dois) pacotes de lírios; 4 (quatro) pacotes de 

astromélias; e folhagens especiais para forração, nas quantidades 

necessárias para cobrir os espaços que ficarem vagos nos arranjos. 

04 02 Locação (incluir transporte, montagem e desmontagem): 
 
- 24 (vinte e quatro) cadeiras de ferro estofadas (quantidade estimada); 
 
- 01 (um) passadeira na cor a escolher, medindo aproximadamente 18,0 
m x 2,0m, para o corredor central do CEJM.  
 
- 01 (um) tablado, medindo aproximadamente 0,60 m x 0,45 m de altura, 
para posicionamento do tradutor de libras; 

- 01 (uma) mesa de trabalhos, medindo aproximadamente 6,60m, com 
toalhas finas. As toalhas a serem usadas serão de acordo com as cores 
escolhidas. As toalhas devem cobrir a altura da mesa com cortininhas e 
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ter toalha para sobrepor no tampo. 
 
- 01 (uma) mesa redonda de 1,10 m, de apoio p/ secretária, com toalhas 
finas e longas, para cobrir os pés da mesa. 
 
- 01 (um) tablado carpetado, medindo aproximadamente 7,0m x 1,20m x 
0,30m. 
 
- 04 (quatro) placas indicativas de reservado; 
 
- 02 (dois) balcões para coleta de assinaturas, medida aproximada 1.80m 
x 0,50m; 
 
- Cortinado para cobertura do espelho de palco (cor a definir), medindo 
aproximadamente 15,0m x 1,60m. 
 
- Cobertura total do fundo do palco em lycra tensionada ou cortinado, 
medindo aproximadamente 10,0m x 6,0m. 
 
- Cortinado nas duas laterais do palco e em toda a extensão da “testeira” 
do palco (cor a definir).  
OBS: A frente do palco tem 15m x 6,0m. 
 
- Cobertura das 03 (três) colunas do hall de entrada com malha 
tensionada ou cortina. As colunas têm aproximadamente 3,0 m de altura. 
 
- Cortinado na parede de fundo do hall de entrada (cor a definir), medindo 
aproximadamente 16,0m x 3,0m. 
 
- 03 (três) geladeiras; 

- 03 (três) galões de 20 litros de água mineral. 

- 01 (uma) caixa de isopor de 80 litros; 

- 02 (duas) barras de gelo triturado, cada barra de 20 kg. 

05 02 Serviço de Tradução de Libras:  
01 (um) Tradutor de Libras 

OBS: É de responsabilidade do contratado, recolher na Câmara Municipal, os objetos que se 
fizerem necessários, tais como banner, tribuna, suporte e bandeiras, e transportá-los para o 
local onde serão realizadas as solenidades, devendo devolvê-los posteriormente, ao local de 
origem. 

 
II – DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS  
 
2.1. De acordo com a Resolução nº 588/2012, aprovada pelo Legislativo de João 
Monlevade, e Proposição de Lei nº 958/2017, estão previstas a realização de 04 (quatro) 
solenidades ao ano, sendo elas: 
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- Solenidade por ocasião do Aniversário da Cidade, a ser realizada no mês de abril, para 
entrega de Diplomas de Operário do Ano àqueles trabalhadores que se destacaram na 
empresa. 
 
- Solenidade em Comemoração ao Dia de João Monlevade, a ser realizada no mês de 
maio. 

- Solenidade de Honra ao Mérito Cultural Leonardo Diniz Dias, a ser realizada no mês de 
novembro, para condecorar com medalhas, três pessoas que tenham se destacado 
culturalmente no município de João Monlevade. 

- Solenidade de Condecoração de Mérito Escolar, a ser realizada no mês de dezembro, 
para entrega das medalhas de ouro, prata e bronze aos alunos indicados pelas escolas. 
 

III – DO LOCAL DOS EVENTOS E HORÁRIO 

3.1. A Câmara Municipal comunicará com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, o local e horário dos eventos, para que a adjudicatária possa se organizar 
devidamente. 
 
IV – DA VISITA AO LOCAL 
 
4.1. Visando obter as informações possíveis e necessárias à preparação da proposta e 
execução dos serviços, os licitantes poderão fazer visita in loco nos dias úteis, de 8 às 12 
e de 13 às 17 horas, a fim de conhecer os locais onde os eventos serão realizados, 
conferir as medidas, enfim, sanar todas as dúvidas por ventura existentes, para a 
elaboração da proposta de preços. 
 
4.2. A visita representará a oportunidade para os licitantes interessados conhecerem os 
espaços e especificações, condições especiais, tirar dúvida a respeito das medidas ou 
outras eventuais dificuldades que possam interferir na execução dos trabalhos, além de 
fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que acharem necessários para 
elaboração de suas propostas comerciais.  
 
4.3. Caso a licitante julgue desnecessária a visita ao local, deverá apresentar, no dia da 
sessão do Pregão (juntamente com os documentos de Habilitação), a Declaração de 
ter ciência de todas as informações inerentes ao objeto licitado (ANEXO III – e), 
afirmando ter ciência de todas as informações necessárias e especificações técnicas 
pertinentes para a execução do objeto licitado e de todos os aspectos que possam influir 
direta ou indiretamente na execução do mesmo. 
 
V – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 – A completa execução dos serviços, cumprindo o disposto na cláusula primeira, 
Objeto deste edital, em estrita observância das condições previstas no Termo de 
Referência e na proposta. 
 

5.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do cumprimento do objeto desta 
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licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o 
fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do referido 
cumprimento. 
 
5.3. Aceitar nas mesmas condições contratuais, quando houver, os acréscimos ou 
supressões, até 25% do valor do contrato, conforme disposto do § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93; 
 
5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo 
mediante prévia autorização da Contratante. 
 

5.5. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, 
inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e 
outras decorrentes do cumprimento do objeto do contrato. 
 
5.6. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 
 
Em cumprimento à exigência do inc. I do § 1º do art. 7º da Lei 8.666/93, este Anexo I 
contendo o Termo de Referência foi aprovado por: 
 
 
 
 
 
 
                                               _____________________________ 

Kláudia K. Pereira Soares  
Diretora Geral da Câmara Municipal 

 
 

João Monlevade, 26 de abril de 2017. 
 
 
 


