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CONTRATO Nº. 222/2017. 

 
QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 
INSCRITO NO CNPJ SOB P Nº 31.796.626/0001-80, NESTE 
ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, 
SR. PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO, BRASILEIRO, 
DIVORCIADO, COMERCIANTE, INSCRITO NO CPF SOB O 
Nº 019.866.237-85 E DA CI Nº 756953 SSP-ES, 
DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE & MARQUES 
PRODUÇÕES LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 
04.034.334/0001-37, SEDIADA NA AV. BARÃO DO RIO 
BRANCO, 191, GALPÃO 01, BAIRRO INTERLAGOS, CEP: 
29.903-065, NA CIDADE DE LINHARES, ES,  NESTE ATO 
REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR 
SENHOR ITAGILDO MARQUES VIEIRA, BRASILEIRO, 
EMPRESÁRIO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 015.452.907-
92 COM ENDEREÇO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 
191, GALPÃO 01, BAIRRO INTERLAGOS, CEP: 29.903-065 
NA CIDADE DE LINHARES, ES, DORAVANTE 
DENOMINADO CONTRATADO, NA FORMA ABAIXO: 

 
   Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano dois mil e 
dezessete (2017), O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE & MARQUES 
PRODUÇÕES LTDA EPP ambos anteriormente qualificados de conformidade 
com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2017 do Pregão Presencial nº 
008/2017 – Município de Nova Viçosa, BA, nos termos dos artigos 15, da Lei 
8.666/93, de 21/06/93 e do Decreto Municipal nº 159, de 23 de setembro de 2015, 
Processo Administrativo nº 003842/2017, resolvem  firmar o presente 
CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
1.1. Contratação de empresa na locação dos serviços de palco, som, iluminação, 
e outros descritos abaixo para atender ao 29º Aniversario de Emancipação 
Política de Água Doce do Norte, ES, que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de 
setembro de 2017, conforme discriminado abaixo: 
LOTE 01          

03 003 Diária 

PALCO (12 x 8mts). Especificação: - Montado em 
estrutura em alumínio Q30 formato duas águas para 
sobrecarga de uso de no mínimo 400 kg/m² coberto 
em lona anti chama Área de cena medindo 12x8 a 2m 
de altura do solo ao piso  com fechamento das laterais 
Área para Back Stage com rampa para área de cena 
para acesso dentro da área de cena rampa localizada 
ao lado da escada de entrada ao palco para entrada 
de equipamento e possível cadeirantes ambas com 
piso anti derrapante e corrimão Tela para fechamento 
de palco para área de cena contornando o palco na 
área aberta para proteção em caso de chuva 01 
housemix com 4 40mts de comprimento por 3 20mts 

3.500,00 

  

  

  

  

10.500,00 
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de largura  30cm de altura do solo ao piso e a 
cobertura a 2 50m de altura. OBS: Essa estrutura 
deverá contar com 02 extintores sendo Co2  ART e 
aterramento. 

016 072 M2 

STAND PERSONALIZADO equipado com ar 
condicionado. 
Especificação: Equipado com ar condicionado 
12.000 IBTUS, com cobertura, lona anti-chama, com 
uma porta para cada espaço montado sobre tablado 
de madeira revestido com carpete de nylon, 
iluminação feita através de spots direcionais à 
proporção de 01 spot a cada 3m², com instalação de 
03 (três) tomadas por espaço, divisórias montadas 
com estrutura de alumínio de tipo octanorm, 
anodizadas na cor natural e painéis texturizados 
brancos, programação visual feita pela montadora 
através de testeiras padronizada.(m2 por diária) 

70,00 
  
  
  
  

5.040,00 
  
  
  

018 180 
Metro 
Linear 

DISCIPLINADOR de público. 
Especificação: Em estrutura de tubo galvanizado 2” 
(polegadas) com altura de 1,20m e comprimento de 
3,00m. (metro linear por diária) 9,00 1.620,00 

021 003 Diária 

GERADOR com capacidade mínima de 250 KVA. 
Especificação: Com capacidade mínima de 250 KVA, 
trifásico, tensão 440/330/220/110 VAC, 60 HZ, 
disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído 
sonoro de 82 db @ 1,5 metros acoplado a um 
caminhão por meio de grampos fixados no chassi para 
transporte rápido com 02 jogos de cabos de 120 mm/ 
4 lances/ 25 metros flexíveis (120mm x 4 x 25m), 
quadro de barramento de cobre para conexão 
intermediária com isoladores e chave reversora para 
duas fontes de energia elétrica dimensionada de 
acordo com a potência de grupo gerador, incluindo 
custo de montagem com ponto de aterramento para 
proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 
metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 
16 mm2, no mínimo, com 5 metros com conectores. 
O gerador será devidamente abastecido pelo 
Contratado. 

1.900,00 
  
  
  
  
  
  

5.700,00 
  
  
  
  
  
  

026 003 Diária 

SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE. 
Especificação: 
Console Digital programável com 48 canais e 24 
auxiliaresVca 
02 Processador Digital gerenciador de sistema com 4 
in e 8 out 
01 Processador Digital gerenciador de sistema com 3 
in e 6 out 
01 Multi Cabo com 56 vias Balanceadas 
02 Caixas SB 850 (2X 18 pol) 
24 Caixas 3 vias LineArray 3000 watts (cada caixa 
contendo 02 falantes de 12pol, 2 falantes de 10pol e 2 
drive de 2pol). 
24 Caixas 1 via subgrave 1200 watts (2x18pol). 
06 Amplificador Sub grave 5500 watts 
06 Amplificadores grave 3500 watts 
06 Amplificador médio grave 3000 watts 
06 Amplificadores médio agudo 1200 watts 
04 Amplificadores para sistema de delay. 

6.100,00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

18.300,00 
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01 Back line - Console digital programável 
com 48 canais de entrada e 32 saídas auxiliares 
01 Equalizador gráfico stéreo 31 bandas 
01 Compressor Stéreo 
03 Processadores Digital gerenciador de 
sistema com 4 in e 8 out 
01 Sistema de comunicação de 4 pontos 
01 Sistema CUE 
01 Sistema de retorno p/ bateria subgrave 800 watts 
01 Caixa com 2 falantes de 15pol e 1 drive. 
06 Amplificadores 3000 watts 
04 Amplificadores 2500 watts 
02 Amplificadores de guitarra valvulados com 4 
falantes de 10pol 
01 Amplificador de guitarra com 2 falantes de 12pol 
01 Amplificador de guitarra com 1 falantes de 12pol 
01 Amplificador de baixo - 4x10 - 1x15 
01 Bateria acústica 
15 Direct box passivo 
08 Direct box Ativo 
10 Praticáveis de Alumínio 
12 Caixas de monitor com 2 falantes de 12 com 600 
watts 
04 Caixas de 3 vias hi top 800 watts-side. 
04 Caixas sub grave 1200 watts – side 
1 Sistema de Delay 8 caixas com 3 vias hi 
top de 800 Watts. 
20 Microfones com fio para voz 
10 Microfones com fio instrumental 
02 Microfones com fio - guitarra e violão 
02 Microfones sem fio com 99 frequência UHF 
03 Microfones com fio para bumbo – bateria 
08 Microfones com fio para captação de bateria. 
04 Microfones com fio condensadores para Bateria 
04 Microfones com fio para captação de percussão. 
08 Microfones com fio over hall - hi wat 
01 Kit Microfones para bacteria 
20 Garras 
30 Pedestais 
01 Cabeamento complete para todo sistema 

027 003 Diária 

ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE. 
24 Spot lite foco 1 - foco 2 - foco 5 
24 Par Led 10 Watts 
08 Strobow 3000 watts 
02 Canhãoseguidor 1200 watts 
02 Maquina de Fumaça 
08 Mini Bruts de 6 Lâmpadas 
02 Mesa de luz digital 2048 canais dmx 4 saídas 
individuais e 299 cenas 
04 Rack dmx digital 12 canais 
30 ACL 
10 Elipsodal com Iris 
01 Sistema 36 canais dmx 
01  Proforcer profissional Power 
24 Move Head Bean 300 
15 Box Truss 
06 Slide de Box Truss /Q30 
06 Pés de treliça de alumínio 

4.100,00 
  
  

12.300,00 
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70 Mts de Treliças de alumínio /Q30 
06 Pau de carga 
06 Talhas 1 ton. 
04 Ponto de Comunicação 

TOTAL GERAL DO ITENS: (cinquenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais) 53.460,00 

 LOTE 02 
ITEM QTD REF DESCRIÇÃO DO OBJETO V. UNIT R$ V. TOTAL R$ 

001 048 Diária 

BANHEIROS QUÍMICOS. 
Especificação: Individuais portáteis com teto 
translúcido composto com caixa de dejeto, porta papel 
higiênico e fechamento de identificação OCUPADO/ 
DESOCUPADO para público e bandas (camarins). 
Incluso hotel e alimentação da equipe de manutenção 
por conta do contratado. Os banheiros deverão ser 
limpos e higienizados diariamente, sendo duas vezes 
ao dia, uma na parte da manhã e outra na parte da 
tarde, com a retirada dos fluentes em tanques e 
veículos próprios e apropriados. Obs.: O sugador 
permanecerá na área do evento todos os dias até o 
término de cada evento. 

103,33 
  
  
  
  
  
  

4.959,84 
  
  
  
  
  
  

TOTAL GERAL DO ITENS: (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e 
quatro centavos). 4.959,84 

 
1.2. Todos elementos estruturais, inclusive forração, coberturas, guarda-corpo e 
corrimãos deverão estar montados até o dia 30 de agosto de 2017. 
1.3. Todos elementos estruturais deverão atender na íntegra as diretrizes da 
ABNT, no que referem aos equipamentos, materiais, montagens, sistema de 
proteção e combate a incêndio e segurança dos participantes (plateia).  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO - Prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 
3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 58.419,84 (cinquenta e oito mil 
quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). 
4.2. O pagamento será efetuado, em conta-corrente, mediante ordem bancária, 
em até 30 (trinta) dias, contado do encerramento do evento com a devida  
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato 
4.3. A Nota Fiscal deverá discriminar as quantidades dos serviços prestados. 
4.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às 
penalidades eventualmente aplicadas. 
4.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento e/ou reajuste de 
preço. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A empresa contratada se obriga a: 
5.1. executar o contrato em conformidade com as disposições no edital e seus 
anexos e com os termos da proposta de preços; 
5.2. iniciar o fornecimento dos serviços, previstos neste instrumento, a partir da 
data de assinatura do contrato e ou recebimento da requisição dos materiais; 
5.3. fornecer o objeto deste Contrato, sem interrupções, durante a vigência do 
contrato, pelos preços consignados na proposta; 
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5.4. fornecer os serviços, nas quantidades e datas solicitadas, dentro dos padrões 
estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier 
a causar pela má qualidade dos equipamentos; 
5.5. garantir a qualidade dos serviços prestados, segundo as exigências das 
normas legais; 
5.6. apresentar a fatura com o valor correspondente aos serviços; 
5.7. observada a legislação em vigor, a qualquer tempo e mediante aditivo 
próprio, poderá o Contratante promover acréscimos ou supressões no objeto 
contratado nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 
5.8. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 
5.9. permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 
resultante deste certame licitatório; 
5.10. manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 
exigidas nesta licitação; 
5.11. cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
5.12. todas as despesas necessárias para a montagem e prestação do serviço 
ora relacionados correrão por conta da empresa contratada, tais como: mão de 
obra necessária; alimentação e hospedagem( quando houver necessidade) de 
equipe de montagem, desmontagem e execução dos serviços; despesas com 
translado do equipamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. O Contratante obriga-se a: 
6.2.  efetuar o pagamento, mensalmente, após atesto da respectiva fatura; 
6.3. enviar à contratada a requisição dos materiais, como também, a relação de 
pessoas autorizadas a recebê-los;  
6.4. comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato; 
6.5. a fiscalização do contrato, será feita pelo Sr. NILSON FLAIRIS BRETAS 
BOTELHO, Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Fiscal do 
Contrato, que verificará a prestação de serviços e aplicará as penalidades 
cabíveis, caso não seja cumprido o objeto deste instrumento 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO 
7.1. O fornecimento do objeto será prestado pela contratada e deverá ser 
instalados em até 03 (três) dias antes do evento; 
7.2. a instalação dos equipamentos ocorrerá na área da festa da sede de Água 
Doce do Norte, ES.  
7.3. O preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a Contratada foi 
declarada vencedora; 
7.4. No ato do recebimento dos equipamentos, caso seja constatado alguma 
irregularidade, os mesmos serão devolvidos, sendo a Contratada obrigada a 
substituí-los dentro dos padrões desta municipalidade. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 
8.1.verificar a execução do fornecimento se está em acordo com o contrato;  
8.2. comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais; 
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8.3. conferir e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os 
pagamentos. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS.   
9.1. A contratada deverá estar em condições para dar início ao fornecimento dos 
itens, no máximo em 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, sob 
pena de revisão contratual e aplicação de multa correspondente à não execução 
do Contrato; 
9.2. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos para cobrirem 
as referidas despesas, advirão da conta e dotação orçamentária fixada na Lei 
Complementar nº 008/2016, de 11/11/2017, a seguir: 
 
140 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
23.695.0042.2.083 – Festejos de Comemorações de Emancipação Política 
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes 
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas 
3.3.90.39.000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº 0410 
Reserva Orçamentário -  R$ 58.419,84 
Fonte de Recursos – 10000000 – Recursos Ordinários  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
11.1. O Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de 
interpretação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que 
causar à outra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1. O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido 
no parágrafo primeiro do referido artigo.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Se a Contratada recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho ou 
assinar o contrato, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for 
aceita pela Municipalidade, e ainda, se após a contratação incorrer em 
inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
13.2. advertência, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as 
quais haja concorrido; 
13.3. multa moratória em caso de atraso injustificado na entrega do objeto e 
demais elementos integrantes ou por motivo não aceito pela Municipalidade, 
calculada sobre o valor empenhado, de acordo com a seguinte tabela: 

Dias de atraso Percentual dia % Percentual multa % 

1º ao 10º dia 0,1 0,1 a 1,0 
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11º ao 20º dia 0,2 1,2 a 3,0 

21º ao 30º dia 0,3 3,3 a 6,0 

31º ao 40º dia 0,4 6,4 a 10 

41º ao ........... 1,0 11 a 20 

13.4.multa de 2% (dois por cento) do valor total empenhado, em razão de 
inexecução total ou parcial; 
13.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
13.6. declaração de na alínea “a”, “d” e “e" do subitem 13.1, poderá ser imposta 
cumulativamente com as demais. 
13.9. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a 
ampla defesa e o contraditório. 
13.10. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO. Quaisquer questões deste 
CONTRATO, serão dirimidas no foro da Comarca de Água Doce do Norte, ES. 
 
  E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e 
achado conforme, assinado pelas partes em presença de duas testemunhas que 
também assinam 04(quatro) vias de igual teor. 
 
 
 

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES 

CONTRATANTE 
 
 

NILSON FLAIRIS BRETAS BOTELHO 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES 

FISCAL DO CONTRATO 
 
 
 

ITAGILDO MARQUES VIEIRA 
MARQUES PRODUÇÕES LTDA EPP 

CONTRATADA 
 
 
1ª TESTEMUNHA:                                
 
2ª TESTEMUNHA: 
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