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CONTRATO Nº 20220229        

 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MAGALHÃES BARATA, 

através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, CNPJ-MF, Nº 

05.171.947/0001-89, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato 

pelo(a) Sr.(a) MARLENE DA SILVA BORGES,  Prefeita, portador do CPF nº 128.295.442-34, 

residente na TRAVESSA DINIZ BOTELHO,  e do outro lado VR3 EIRELI,    CNPJ 

12.507.345/0001-15, com sede na TV WE 42 SN03, N102, CIDADE NOVA, Ananindeua-PA, 

CEP 67133-810, de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato representado 

pelo(a) Sr(a).    JOSE FELIPE AYRES PEREIRA, residente na RUA TAPAJOS, N100, 

COQUEIRO, Ananindeua-PA, portador do(a) CPF 025.098.572-15, têm justo e contratado o 

seguinte: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, ORIUNDA DO PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 202112010023, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MOJU/PA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE: 

ESTRUTURAS MODULARES DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE 

APOIO, SHOWS MUSICAIS (ATRAÇÕES REGIONAIS E NACIONAIS) E ATRAÇÕES 

CULTURAIS (GRUPOS DE DANÇA) E SHOWS PIROTÉCNICOS, OBJETIVANDO A 

ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DO 

CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA. 

 
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 

TOTAL 

 

022099  BANHEIRO QUÍMICO                                      UNIDADE                75,00           191,990        

14.399,25 

091989  ARQUIBANCADA                                          DIA                   900,00           125,980       

113.382,00 

        Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante 

        derrapante, estruturado com  perfil  metálico,  largura 

        mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m 

        de altura mínima,  em tapume metálico pintado com tinta 

        ante ferruginosa na   cor  prata  metálica,  considerar 

        espaçamento de 0,60m  por  pessoa, passarela frontal de 

        01.70 m mínimo,  altura entre degraus de 0,25m nos três 

        primeiros degraus                                       

        (espaço destinado a terceira idade),                    

        e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes.         

091990  CAMARIM MED. 4 X 4M                                   DIA                    12,00         1.296,000        

15.552,00 

        Climatizado, composto de  estrutura  de  alumínio,  com 

        montantes de 02,70m  de altura, e placas formicada tipo 

        TS na cor  branca  brilhante,  piso  em compensado ante 

        derrapante estruturado com  perfil  metálico  recapeado 

        com carpete na  cor preta, cobertura deverá ser em lona 

        vinílica sobre tenda   em  estrutura  tubular  metálica 

        galvanizada, devendo a  lona  ter  gramatura  mínima de 

        550g/mý e filtro  solar,  de modo a                     

        proporcionar maior                                      

        conforto térmico no ambiente.                           

091992  CERCA MODULADA                                        METRO                 220,00            15,660         

3.445,20 

        Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 

        01,00m, 02,00m, ou  03,00m  de  comprimento  por  01,10 

        metro de altura,  executadas  com tubos galvanizados de 
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        diâmetro mínimo de  1  ¬ polegadas com espessura mínima 

        de 2,65 mm  de  parede  de  modo a proporcionar um peso 

        próprio compatível com  as  necessidades  de isolamento 

        para público.? As  divisões  internas de fechamento das 

        cercas poderão ser  em  tubos  ou barras metálicas, não 

        podendo proporcionar espaçamento     maior    que    10 

        centímetros entre elas  de  modo a não causar acidentes 

        com crianças.? As  ligações  entre  cercas  deverão ser 

        um                                                      

        sistema de encaixe  que  garanta  a  continuidade e     

        estabilidade da linha,  permitindo  a  transferência  e 

        distribuição de cargas entre elas.                      

091993  PALANQUE MED. 6 X 4M                                  UNIDADE                 5,00         1.709,990         

8.549,95 

        Em estrutura tubular  metálica,  com  pilares com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em  tubos  metálicos,  com pisos em 

        compensado naval ante   derrapante,   com   15   mm  de 

        espessura, estruturados e  fixados  em  tubos  e perfis 

        metálicos sem a  utilização  de  pregos.?  Cobertura em 

        lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 

        galvanizada, devendo a  lona  ter  gramatura  mínima de 

        550g/mý e filtro  solar,  de  modo a proporcionar maior 

        conforto térmico no  ambiente.?  As  bases  deverão ser 

        montadas sobre sapatas  ajustáveis  em  fusos metálicos 

        com espessura mínima de 1¬ polegadas de modo a se fazer 

        um perfeito e  seguro  nivelamento  da  estrutura.?  Os 

        palanques devem ser  guarnecidos  por  guarda-corpos em 

        estrutura tubular metálica,  com  no mínimo duas linhas 

        de tubos galvanizados   de   diâmetro   mínimo   de  1« 

        polegadas (48,30 mm)  e espessura mínima de paredes com 

        3                                                       

        mm.                                                     

091994  PALANQUE MED. 4m X 4m                                 UNIDADE                 5,00         1.421,990         

7.109,95 

        Em estrutura tubular  metálica,  com  pilares com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em  tubos  metálicos,  com pisos em 

        compensado naval ante   derrapante   com   15   mm   de 

        espessura, estruturados e  fixados  em  tubos  e perfis 

        metálicos sem a  utilização  de  pregos.?  Cobertura em 

        lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 

        galvanizada, devendo a  lona  ter  gramatura  mínima de 

        550g/mý e filtro  solar,  de  modo a proporcionar maior 

        conforto térmico no  ambiente.?  As  bases  deverão ser 

        montadas sobre sapatas  ajustáveis  em  fusos metálicos 

        com espessura mínima de 1¬ polegadas de modo a se fazer 

        um perfeito e  seguro  nivelamento  da  estrutura.?  Os 

        palanques devem ser  guarnecidos  por  guarda-corpos em 

        estrutura tubular metálica,  com  no mínimo duas linhas 

        de tubos                                                

        galvanizados de   diâmetro   mínimo   de   1«           

        polegadas (48,30 mm)  e espessura mínima de paredes com 

        3 mm.                                                   

091995  PALCO MED. 18m X 14m                                  DIA                     4,00        12.059,660        

48.238,64 

        Em estrutura tubular  metálica,  com  pilares com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em  tubos  metálicos,  com pisos em 

        compensado naval ante   derrapante   com   15   mm   de 

        espessura, estruturados e  fixados  em  tubos  e perfis 

        metálicos sem a  utilização de pregos. As bases deverão 

        ser montadas sobre    sapatas   ajustáveis   em   fusos 

        metálicos com espessura  mínima de 1¬ polegadas de modo 

        a se                                                    

        fazer um   perfeito   e   seguro  nivelamento  da       

        estrutura. Cobertura deverá  ser em lona vinílica sobre 

        tenda em estrutura    tubular   metálica   galvanizada, 

        devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/mý e filtro 

        solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no 

        ambiente. ? As bases deverão ser montadas sobre sapatas 

        ajustáveis em fusos  metálicos  com espessura mínima de 

        1¬ polegadas de  modo  a se fazer um                    

        perfeito e seguro                                       

        nivelamento da estrutura.                               

091996  PALCO MED. 12m X 8m                                   DÚZIA                   6,00         6.200,000        

37.200,00 

        Em estrutura tubular  metálica,  com  pilares com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em  tubos  metálicos,  com pisos em 

        compensado naval ante   derrapante   com   15   mm   de 

        espessura, estruturados e  fixados  em  tubos  e perfis 

        metálicos sem a  utilização de pregos. As bases deverão 

        ser montadas sobre    sapatas   ajustáveis   em   fusos 

        metálicos com espessura  mínima  de  1                  

        ¬  polegadas de                                         

        modo a se                                               

        fazer  um  perfeito  e seguro nivelamento da            

        estrutura. Cobertura deverá  ser em lona vinílica sobre 

        tenda em estrutura    tubular   metálica   galvanizada, 

        devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/mý e filtro 
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        solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no 

        ambiente. ? As     bases     deverão    ser    montadas 

        sobre                                                   

        sapatas ajustáveis em    fusos   metálicos   com        

        espessura mínima de  1¬ polegadas de modo a se fazer um 

        perfeito e seguro nivelamento da estrutura.             

091997  PALCO MED. 8m X 6m                                    DIA                     8,00         3.900,000        

31.200,00 

        Em estrutura tubular  metálica,  com  pilares com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em  tubos  metálicos,  com pisos em 

        compensado naval ante   derrapante   com   15   mm   de 

        espessura, estruturados e  fixados  em  tubos  e perfis 

        metálicos sem a  utilização de pregos. As bases deverão 

        ser montadas sobre    sapatas   ajustáveis   em   fusos 

        metálicos com espessura  mínima de 1¬ polegadas de modo 

        a se fazer   um   perfeito   e  seguro  nivelamento  da 

        estrutura. Cobertura deverá  ser em lona vinílica sobre 

        tenda em estrutura    tubular   metálica   galvanizada, 

        devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/mý e filtro 

        solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no 

        ambiente. ? As bases deverão ser montadas sobre sapatas 

        ajustáveis em fusos  metálicos  com espessura mínima de 

        1¬ polegadas de  modo  a se fazer um                    

        perfeito e seguro                                       

        nivelamento da estrutura.                               

091998  PALCO MED. 6m X 4m                                    DIA                    12,00         3.120,000        

37.440,00 

        Em estrutura tubular  metálica,  com  pilares com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em  tubos  metálicos,  com pisos em 

        compensado naval ante   derrapante   com   15   mm   de 

        espessura, estruturados e  fixados  em  tubos  e perfis 

        metálicos sem a  utilização de pregos. As bases deverão 

        ser montadas sobre    sapatas   ajustáveis   em   fusos 

        metálicos com espessura  mínima  de  1                  

        ¬  polegadas de                                         

        modo a se                                               

        fazer  um  perfeito  e seguro nivelamento da            

        estrutura. Cobertura em  lona  vinílica  sobre tenda em 

        estrutura tubular metálica  galvanizada, devendo a lona 

        ter gramatura mínima de 550g/mý e filtro solar, de modo 

        a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. ? As 

        bases deverão ser  montadas sobre sapatas ajustáveis em 

        fusos metálicos com espessura mínima de 1¬ polegadas de 

        modo a se  fazer  um  perfeito e seguro nivelamento     

        da                                                      

        estrutura.                                              

091999  PASSARELA T 10m                                       METRO                 250,00            95,000        

23.750,00 

        Em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m 

        e 1,50m de  altura,  com pisos em compensado naval ente 

        derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico 

        pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata.        

092000  PÓRTICO                                               DIA                    12,00         1.585,000        

19.020,00 

        Em estrutura tubular  metálica de sistema Box Truss Q30 

        em Alumínio, com  vão  de  10,00m de largura x 5,00m de 

        altura.                                                 

092001  PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO)                 UNIDADE                 6,00           225,500         

1.353,00 

        Em estrutura metálica  desmontável,  nas  dimensões  de 

        1,50m x 1,50m x 2,00m de altura, com piso em compensado 

        naval ante derrapante,  pintado  com  tinta  PVA na cor 

        preta.                                                  

092002  TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30m                          METRO                 200,00            53,030        

10.606,00 

        Em estrutura tubular  metálica,  com  pilares com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em  tubos  metálicos,  com pisos em 

        compensado naval ante   derrapante,   com   15   mm  de 

        espessura, estruturados e  fixados  em  tubos  e perfis 

        metálicos sem a  utilização de pregos. As bases deverão 

        ser montadas sobre    sapatas   ajustáveis   em   fusos 

        metálicos com espessura  mínima de 1¬ polegadas de modo 

        a se fazer   um   perfeito   e  seguro  nivelamento  da 

        estrutura.                                              

092003  TAPUME METÁLICO                                       METRO                 100,00            35,500         

3.550,00 

        Será em chapa  de aço galvanizada emoldurada com perfil 

        de alta resistência, com altura mínima de 2,45m, fixada 

        ao solo com mão-francesa e piquete de aço.              

092004  TENDA 10m X 06m                                       DIA                    10,00           810,000         

8.100,00 

        Cobertura em lona  vinílica  sobre  tenda  em estrutura 

        tubular metálica galvanizada,   devendo   a   lona  ter 

        gramatura mínima de  550g/mý  e filtro solar, de modo a 

        proporcionar maior conforto  térmico  no ambiente a ser 

        coberto. Deverá ser  montada  sobre  pilares  com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em   tubos  metálicos,  devidamente 



 

 

 

   

 
  

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 
E-mail: prefeiturambarata@gmail.com 

 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Coordenadoria de 

LICITAÇÃO E 
CONTRATOS  

        estaiados no solo   ou  em  outra  estrutura  de  apoio 

        através de cabos de aço.                                

092005  TENDA 6m X 6m                                         DIA                    15,00           680,000        

10.200,00 

        Cobertura em lona  vinílica  sobre  tenda  em estrutura 

        tubular metálica galvanizada,   devendo   a   lona  ter 

        gramatura mínima de  550g/mý  e filtro solar, de modo a 

        proporcionar maior conforto  térmico  no ambiente a ser 

        coberto. Deverá ser  montada  sobre  pilares  com tubos 

        galvanizados de diâmetro   mínimo   de  1  «            

        polegadas                                               

        (48,30 mm), contraventados    em    tubos    metálicos, 

        devidamente estaiados no  solo ou em outra estrutura de 

        apoio através de cabos de aço.                          

092006  TENDA 3m X 3m                                         DIA                    10,00           482,100         

4.821,00 

        Cobertura em lona  vinílica  sobre  tenda  em estrutura 

        tubular metálica galvanizada,   devendo   a   lona  ter 

        gramatura mínima de  550g/mý  e filtro solar, de modo a 

        proporcionar maior conforto  térmico  no ambiente a ser 

        coberto. Deverá ser  montada  sobre  pilares  com tubos 

        galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 

        mm), contraventados em tubos metálicos,                 

092008  TORRE PARA SONORIZAÇÃO                                UNIDADE                 6,00           617,140         

3.702,84 

        Tipo Fly, nas  dimensões  de 2,00m x 8,00m de altura,em 

        estrutura tubular metálica  em sistema Box Truus        

        ? Q30                                                   

        em Alumínio.                                            

092010  BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE                      UNIDADE                16,00           251,830         

4.029,28 

        Individual portátil, para   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  de 

        cadeiras de rodas  do  usuário no interior do banheiro, 

        composto de todos   os                                  

        equipamentos   e  acessório  de                         

        segurança que atendam às exigências previstas em normas 

        técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes.   

                                                                

092011  GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KV  DIA                     8,00         2.150,000        

17.200,00 

        Trifásicos, tensão 220/110V,   60   Hz,   disjuntor  de 

        proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 

        cabine 1,5 metros,  acoplado  a um caminhão por meio de 

        grampos fixados no  chassi  para transporte rápido, com 

        02 jogos de  cabos  de 95mm/4lances/25 metros flexíveis 

        (95mm 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  03  metros 

        de                                                      

        comprimento, com cordoalha  de  cobre  n 16 mm2, no     

        mínimo, com 05 metros com conectores.                   

092012  GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KV  DIA                     6,00         2.965,000        

17.790,00 

        Trifásicos, tensão 440/380/220/110    VAC,    60    Hz, 

        disjuntor de proteção,  silenciado  em  nível  de ruído 

        sonoro de 32  db,  cabine  1,5  metros,  acoplado  a um 

        caminhão por meio  de  grampos  fixados  no chassi para 

        transporte rápido, com    02    jogos   de   cabos   de 

        95mm/4lances/25 metros flexíveis  (95mm  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 03 metros de 

        comprimento, com cordoalha   de  cobre  n  16  mm2,  no 

        mínimo, com 05 metros com conectores.                   

092013  SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 (PEQUENO PORTE) COM:    SERVIÇO                 3,00         3.429,000        

10.287,00 

        ? 120 lâmpadas   par   64                               

                                                                

        ?  16  elipsoidal                                       

                                                                

        ?  06                                                   

        ribaltas                                                

                                                                

        ? 30 par  led de 3w                                     

                                                                

        ? 24 lâmpadas ACL ou                                    

        locolight                                               

                                                                

        ? 12 reletores    mini    brutes                        

                                                                

        ?   02                                                  
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        máquinas de fumaça                                      

                                                                

        ?  30  moving  heads spot                               

                                                                

        ? 30                                                    

        moving beam                                             

                                                                

        ? 12  strob  atomic 3000                                

                                                                

        ? 02 canhões                                            

        seguidores                                              

                                                                

        ? 03 mesas  de luz digital de 2048 canais               

        DMX                                                     

                                                                

        ? 03 sistemas de dimer digital DMX com 60 canais        

        de4kwa                                                  

                                                                

        ? 04 pontos   de   intercon                             

                                                                

        ?  Boxtruss  e                                          

        fiação necessária para as ligações dos equipamentos.    

092014  SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 (MÉDIO PORTE) COM:      SERVIÇO                 6,00         3.155,000        

18.930,00 

        60 refletores par  64,  16 ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou 

        locolight, 80 metros  de estrutura de alumínio especial 

        de 01,02,03 e  04 metros, 16 box truss de 01,02,03 e 04 

        metros, corner box,      dobradiças      para      box, 

        Parafusos/Arruelas, bases de  box,  sleeves  para  box, 

        Talhas/Motores, talhas manuais   de   01  tonelada,  24 

        cintas de 01  tonelada                                  

                                                                

        Acessórios:  Fiação, cabos de                           

        AC compatíveis para  ligação  do sistema de iluminação, 

        distribuidores de energia,  extensões, cabos de comando 

        dimensionados para interligação dos equipamentos.       

092015  SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM:     SERVIÇO                 6,00         3.350,000        

20.100,00 

        ? 24 Lâmpadas  par  64  foco  05                        

                                                                

        ? 16 Parled                                             

                                                                

        ? 04                                                    

        Mini brutes                                             

                                                                

        ? 01  Mesa  de  luz digital de 24 canais                

        DMX                                                     

                                                                

        ? 01Dimmer de  12  canais de 4kw                        

                                                                

        ? 01 Máquina                                            

        de fumaça com   ventilador                              

                                                                

        ?   Boxtruss   e   fiação                               

        necessária para as ligações dos equipamentos.           

092016  LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED                               DIA                     3,00         3.401,000        

10.203,00 

        01 painel de  3X2  m  em  led de alta resolução (10mm), 

        outdoor e indoor,    com   dimensões   200X400mm,   com 

        processador de vídeo,  estrutura  de  box  em alumínio, 

        cabos e acessórios,    computador    com    sistema     

        de                                                      

        projeção.                                               

092017  SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) COM:         DIA                     5,00         8.300,000        

41.500,00 

        ? 01 Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital      

                                                                

        ?                                                       

        01 multicabo de 64 canais com 60 metros + splinter      

                                                                

        ?                                                       

        02 processadores digitais                               

                                                                

        ?  02  CD  player                                       

                                                                

        ?  01                                                   

        notebook                                                

                                                                

        ? 24 caixas  de subgrave com 02 falantes de             

        18?                                                     

                                                                

        ? 24 caixas  de  alta  frequência Line Array com        

        2x12? + 2X8?+driver                                     

                                                                

        ?  04 torres de delay cada com 6                        

        unidades de caixas  de  alta  frequência Line Array com 

        1x12? + driver  e  04unidades de caixas de subgrave com 

        02falantes de 18?.                                      

                                                                

        Sistema   de   amplificação   que                       

        atenda as necessidades  do  sistema  acima  e  fiação e 
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        conexões para as devidas ligações.                      

092021  SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COM:               DIA                    10,00         4.000,000        

40.000,00 

        ? 01 Mesa  de  som digital de 48 canais com 16 mandadas 

        auxiliares                                              

                                                                

        ? 01 Multicabo de 48 canais com 60 metros               

        + spliter                                               

                                                                

        ? 02 Processadores digitais                             

                                                                

        ? 01 CD/DVD                                             

        player                                                  

                                                                

        ? 01 Notebook                                           

                                                                

        ?  16 Caixas de subgrave com                            

        02 falantes de  18?                                     

                                                                

        ?  16  Caixas de alta frequência                        

        Line Array com  2x12  +  4x6.5?  + 2 Driver em guias de 

        onda.                                                   

                                                                

        Sistema de amplificação    que    atenda    as          

        necessidades do sistema  acima e fiação e conexões para 

        as devidas ligações.                                    

092025  SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1 COM:           DIA                     7,00         2.100,000        

14.700,00 

        ? 01 Mesa  de  som 16 canais digital com 08 mandadas de 

        auxiliar                                                

                                                                

        ? 06 Caixas  amplificadas de 500 w cada com             

        pedestal (todas ativas)                                 

                                                                

        ?        06       Microfones                            

        dinâmicos                                               

                                                                

        ? 02 Microfones lapela sem fio UHF                      

                                                                

        ? 02                                                    

        Microfones sem fio  UHF                                 

                                                                

        ?  08  Pedestais tipo girafa                            

        para microfone                                          

                                                                

        ? 08    Pedestais    de   mesa   para                   

        microfone                                               

                                                                

        ? 01 CD/DVD  player                                     

                                                                

        ?  01 Notebook                                          

                                                                

        ?                                                       

        02 Monitores de  voz  ativos  de  500w cada.            

                                                                

        Cabos e                                                 

        conexões necessárias para ligação de todo o equipamento 

        acima descrito                                          

092026  SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2 COM:           DIA                     9,00         1.200,000        

10.800,00 

        ? 01 Mesa  de som 16 canais                             

                                                                

        ? 02 Caixas amplificadas                                

        de 500 w  cada  com  pedestal (todas                    

        ? ativas)                                               

                                                                

        ? 03                                                    

        Microfones dinâmicos                                    

                                                                

        ? 01  Microfone  sem fio UHF                            

        ?                                                       

        04 Pedestais tipo  girafa para microfone                

                                                                

        ? 01 CD/DVD                                             

        player                                                  

                                                                

        ? 01 Notebook                                           

                                                                

        ? 02 Monitores de voz ativos                            

        de 500w cada                                            

                                                                

        ?  04  Praticáveis 2,0x1,0m.                            

                                                                

        Cabos e                                                 

        conexões necessárias para ligação de todo o equipamento 

        acima descrito.                                         

092027  LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO COM:                    DIA                     2,00         4.093,500         

8.187,00 

        01 Caminhão de  pequeno  porte com 04 caixas na frente, 

        06 caixas no  fundo  e 16 caixas nas laterais, sendo 08 

        por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, 
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        mesa de som de 16 canais digital, 02 microfones sem fio 

        UHF, 06 microfones  dinâmicos,  01  CD/DVD  player e 01 

        Notebook, cabos e  conexões necessárias para ligação de 

        todo o equipamento  acima  descrito,  assim  como  para 

        ligar instrumentos                                      

        como violões, teclados e cavacos.                       

                                                                

092028  LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO COM:                         DIA                     3,00        10.650,000        

31.950,00 

        01 Caminhão (Cavalo  Mecânico)  +  Carreta  com  som de 

        Grande Porte e com Gerador de energia.                  

092029  SONORIZAÇÃO DE APOIO ? TORRES DE DELAY                DIA                     6,00         1.150,000         

6.900,00 

        Torre de Delay,  cada  uma  com 4 unidades de caixas de 

        alta frequência LineArray  com  falantes  15"  + 10"    

        +                                                       

        driver. Tam. 6m de altura.                              

092030  01 CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE                      DIA                    40,00           550,000        

22.000,00 

        Com 01 caixa  na  frente, 01 caixa no fundo e 02 caixas 

        nas laterais, sendo  02 por lado, com falantes de 15" + 

        10" + driver  por  caixa, mesa de som de 04 canaisl, 02 

        microfones dinâmicos, 01 CD play automotivo.            

092031  LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO ? SOM DE CARRETINHA SONORA CO  DIA                     9,00         2.410,500        

21.694,50 

        Capacidade para garantir      a      sonorização     de 

        aproximadamente 300mý, com  06  sub-grave de falante de 

        18 spi graves,  06  médios  com  falante  de  15spi, 06 

        cornetas, 06 TI,   01   mesa   digital  de  24  canais, 

        01processador digital de  caixa, 01 equalizador estéreo 

        de 31 bandas, 02 microfones com fio, 02                 

        microfones sem                                          

        fio, 01 iluminação completa e 01 Djs.                   

092032  01 KIT DE CD PLAY COM 01 PROFISSIONAL (DJ)+ 01 NOTEB  DIA                    15,00           935,000        

14.025,00 

092044  SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL ? CATEGORIA PO  UNIDADE                 7,00         4.800,000        

33.600,00 

        PULAR 1                                                 

        Contratação de produtora  de  eventos  para subsidiar a 

        execução de show  de 02h30min minutos de BANDA REGIONAL 

        de música popular  nacional, de repertório variado, com 

        os hits mais  tocados pelas rádios, segundo a tabela do 

        ECAD nos últimos  05  anos,  nos estilos: arrocha, axé, 

        samba, pagode, funk,  forró e sertanejo, que detenha no 

        mínimo 02 vocais,  08  músicos  (com  guitarra,  baixo, 

        violão, cavaco,                                         

        bateria, teclado,   etc.).   Incluindo                  

        transporte, alimentação e estadia.                      

092045  SHOW BANDA MUSICAL ? ATRAÇÃO NACIONAL ? CATEGORIA PO  UNIDADE                 3,00        42.000,000       

126.000,00 

        PULAR                                                   

        Contratação de produtora  de  eventos  para subsidiar a 

        execução de show  de  02h30min minutos de BANDA MUSICAL 

        NACIONAL POPULAR de  renome  nacional,  que atua dentro 

        dos limites nacionais.  Com repertório reconhecidamente 

        de sucesso nacional.  A  banda  deverá  ter no mínimo a 

        seguinte formação: 01   cantor,   01   tecladista,   01 

        baterista, 01 contrabaixista,    01   guitarrista,   01 

        iluminador e 02                                         

        técnicos de som. Incluindo transporte,                  

        alimentação e estadia.                                  

092046  SHOW MUSICAL ? ATRAÇÃO LOCAL ? CATEGORIA POPULAR      UNIDADE                15,00         1.800,000        

27.000,00 

        Contratação de produtora  de  eventos  para subsidiar a 

        execução de de  show de 02h30min minutos de BANDA LOCAL 

        de música popular  nacional, de repertório variado, com 

        os hits mais  tocados pelas rádios, segundo a tabela do 

        ECAD nos últimos  05  anos,  nos estilos: arrocha, axé, 

        samba, pagode, funk,  forró e sertanejo, que detenha no 

        mínimo 02 vocais,  04  músicos  (com  guitarra,  baixo, 

        violão, cavaco, bateria,                                

        teclado,   etc.).   Incluindo                           

        transporte, alimentação e estadia.                      

092047  APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA :            UNIDADE                10,00         1.850,000        

18.500,00 

        Contratação de produtora  de  eventos  para subsidiar a 

        execução de apresentação  de atração de Grupo Artístico 

        de Dança, composto  por  no mínimo 10 integrantes, para 

        apresentação de dança   regional                        

        categorias:  Carimbó,                                   

        Forró, Quadrilha Junina,  Samba, Rip Rop (Dança de Rua) 

        e demais categoriais   regionais.  Incluindo  possíveis 

        despesas com deslocamento.                              

092048  SHOW PIROTÉCNICO 1                                    UNIDADE                 5,00         3.200,000        

16.000,00 

        Composto de girândola  468  tiros, kit morteiro 2?, 3?, 

        4? e 5?  pol, torta 50 tubos cores, kit 100 tubos luzes 

        e cores e leque 5? pol.                                 

092050  SHOW PIROTÉCNICO 2:                                   UNIDADE                 7,00         5.200,000        

36.400,00 

        Composto de girândola  468 cores, kit 12 morteiros 2? e 
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        6 morteiros de  3?pol,  torta  49  tubos cores, kit 100 

        tubos luzes e cores e leque lobo 5? pol.                

 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      

969.415,61 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 

de 23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA 

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste 

termo contratual; 

 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto 

deste contrato; 

 

3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 

BARATA as notas de empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto 

contratual; 

 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal 

utilizado para a consecução dos serviços; 

 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no 

§ 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
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4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 

atestadas pelo Setor Competente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 26 de Abril de 2022 extinguindo-se em 

30 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 

garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 

CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; 

 -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou penalidade; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, 

descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que 

deram causa à penalidade; 
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7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, 

a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 969.415,61 (novecentos e sessenta e nove mil, 

quatrocentos e quinze reais e sessenta e um centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, 

contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços 

efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA e de conformidade com as notas 

fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições 

da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível 

à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o 

produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de 

dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, 

na dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 0610.041220032.2.027 Manutenção da 

Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 

serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.12, no valor de R$ 14.399,25, Exercício 2022 

Atividade 0610.041220032.2.027 Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e 

Turismo , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, 

Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 955.016,36, ficando o saldo pertinente aos demais 

exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 

necessário. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
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11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de 

direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de MAGALHÃES BARATA, como o único capaz de dirimir 

as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

    MAGALHÃES BARATA-PA, 26 de Abril de 2022 

 

 

 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

   CNPJ(MF)  05.171.947/0001-89 

    CONTRATANTE 

 

 

 

    VR3 EIRELI 

    CNPJ 12.507.345/0001-15 

    CONTRATADO(A) 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

1.________________________________                     2.________________________________ 
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