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CONTRATO N° 129/2019, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - 
AÇU ATRAVÉS DE SUA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IGARAPÉ - AÇU /PA E A 
EMPRESA LUZIA RODRIGUES DA COSTA 
SERVIÇOS - ME. 

 
 
 

Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU, pessoa 
jurídica e direito público interno, através de sua PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IGARAPÉ - AÇU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.149.117/0001-55, com sede à Av. 
Barão do Rio Branco, nº 3635, Bairro Centro, CEP: 68.725-000, Município de Igarapé - Açu-
PA, doravante denominada  simplesmente  CONTRATANTE,  neste  ato  representada  pelo  
Prefeito Municipal, Sr. RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da 
identidade RG n.º 1299200 SSP/PI e inscrito no CPF/MF sob o n.º 504.716.943 - 04, 
residente e domiciliada em Igarapé - Açu-PA, no uso de suas atribuições legais, e de outro 
lado, e a empresa LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS - ME, com sede na Rua 
Benjamim Constant, S/N, Bairro: Pau Cheiroso, em Igarapé-Açu/PA, CEP: 68.725-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.018.136/0001-85, representada neste ato por LUZIA 
RODRIGUES DA COSTA, brasileira, solteira, comerciante, portadora da Carteira de 
identidade nº 6684028 e CIC/MF nº. 016.725.342-59, residente e domiciliada em Igarapé-
Açu/PA; doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato é a 
prestação de serviços de planejamento, organização e produções de eventos, incluindo a 
contratação de bandas, sonorização, iluminação, banheiros químico entre outras estruturas, 
sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Presencial SRP n° 005/2018, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 
1.1-O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO 
A CONTRATAÇÃO DE BANDAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS 
QUÍMICOS ENTRE OUTRAS ESTRUTURAS, necessárias para a realização de eventos 
diversos a serem realizados pela Prefeitura Municipal de Igarapé Açu. 
 
1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o Pregão Presencial SRP n° 005/2018- do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE com execução indireta, observando o que consta do processo 
n.º 030/2018, seus anexos, bem como o preço da CONTRATADA, os quais constituem parte 
integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 
 
1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de 
serviço e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, 
durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei. 
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CLÁUSULA II- DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente. 
 
2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários 
á execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer 
necessário para o perfeito desempenho dos serviços contratados, não cabendo a 
CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento 
licitatório e neste contrato. 
 
2.3- É vedado à CONTRATADA descer ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem 
estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a 
mesma permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA III – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços dele decorrente é a Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu; 
 
3.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços é o Gabinete do 
Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Educação/ Fundo Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social/ Fundo 
Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria 
Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer. 
 
CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 - Caberá a CONTRATANTE: 
 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a CONTRATANTE 
deverá:  
 
I) Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços objeto deste Pregão, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 
 
II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 
 
III) Emitir Ordem de inicio de serviço autorizando o início da execução dos serviços objeto 
deste Contrato; 
 
IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 
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V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive 
quanto a continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, 
justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos; 
 
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do 
contrato assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes 
aos objetos a serem fornecidos: 
 
I) Iniciar os serviços objetos deste Contrato no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após o recebimento da Ordem de inicio de serviço; 
 
II) Executar os serviços  durante todo o período de realização do evento de acordo com as 
especificações que acompanham o edital e seus anexos com observância dos prazos 
estabelecidos; 
 
III) A empresa deverá disponibilizar número de funcionários suficientes para a perfeita 
operação dos equipamentos de sonorização. 
 
IV) Arcar com todos os custos de montagem e desmontagem de todos os equipamentos, 
inclusive transporte para retirada dos mesmos, assim como de todas as despesas de transporte, 
instalação, encargos trabalhistas, hospedagem e alimentação da equipe. 
 
V) Os equipamentos de sonorização deverão ser montados com, no mínimo, 4 horas de 
antecedência da realização do evento. 
 
VI) A empresa prestadora do serviço deverá ser responsável pela guarda e cobertura dos 
equipamentos contra intempéries; 
 
VII) Executar todos os serviços e instalações de acordo as Normas Técnicas da ABNT e 
Normas de Segurança; 
 
VIII) A empresa deverá designar um técnico capacitado para estar presente no local durante 
toda a realização do evento, que deverá portar um telefone móvel para fácil localização e que 
será responsável pelo serviço de sonorização daquele evento. 
 
IX) Responsabilizar-se, permanentemente, pela guarda, vigilância, segurança e manutenção 
das estruturas e equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação dos 
serviços, não cabendo à CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos, 
desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas. 

X) Disponibilizar fios, cabos, conectores, boxtruss e treliças suficientes para instalação e 
funcionamento do sistema. Prevenção contra incêndio (extintores) e aterramento, de acordo 
com as normas técnicas da legislação em vigor. 
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XI) O serviço objeto desta licitação, mesmo entregue e aceitos, ficarão sujeitos a correção 
desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor, bem como 
alterações na forma da prestação dos serviços que comprometam sua integridade. 
 
XII)  Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a 
mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura de Igarapé - Açu. 
 
XIII) Dispor de mão-de-obra qualificada, fornecer todos os equipamentos e materiais de 
primeira qualidade para a execução dos serviços. 
 
XIV) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços; 
 
XV) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados; 
 
XVI) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, 
inerente ao objeto da licitação; 
 
XVII) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
XVIII) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
XIX) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saná-las na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 
 
XX) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com 
eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE; 
 
XXI) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados 
a serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
 
XXII) A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos nas 
condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto da licitação, razão pela qual a licitante 
vencedora deverá renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com a CONTRATANTE; 
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XXIII) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando 
sempre o seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta 
apresentada e as orientações da contratante, observando sempre as determinações da 
Contratante. 
 
XXIV) Permitir que servidor da prefeitura acompanhe os trabalhos junto à empresa à título de 
fiscalização. 
 
CLÁUSULA VI- DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 
 
6.1. Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA, o valor global estimado de R$ 433.240,00 (Quatrocentos e Trinta e Três 
Mil e Duzentos e Quarenta Reais), conforme planilha de preços abaixo: 
 

Lote Único 
Item Descrição dos Serviços Unid. Quant Valor Unit. Valor Total 

1 
Banda ou Cantor (a) local de Forró, Arrocha ou 
sertanejo universitário, c/ no mínimo 8 
componentes para tocar por 2 horas. 

Diária 1 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 

2 

Banda ou Cantor (a) de Forró Mélodi ou 
sertanejo universitário, de renome estadual c/ 
no mínimo 15 componentes para tocar por 2 
horas. 

Diária 2 R$ 
12.000,00 R$ 24.000,00 

3 
Banda ou Cantor (a) de Forró, Mélodi ou 
sertanejo universitário, de renome regional c/ no 
mínimo 15 componentes para tocar por 2 horas. 

Diária 1 R$ 
12.500,00 R$ 12.500,00 

4 

Aparelhagem sonora grande  com mínimo de 
16 muven, 2 geradores de 240 KVA, 16 modo de 
line, 20 caixas de subi,  mesa de 32 canais, 
potência de 80.000 watt, 18 amplificadores de 
10.000 watt, 30 placa de led de alta definição, 
para tocar por 5 horas. 

Diária 3 R$ 
21.000,00 R$ 63.000,00 

5 

Aparelhagem sonora pequena  com mínimo de 
4 muven, 1 geradores de 240 KVA, 12 modo de 
line, 12 caixas de subi,  mesa de 16 canais, 
potência de 40.000 watt, 8 amplificadores de 
10.000 watt, 10 placa de led de alta definição, 
para tocar por 5 horas. 

Diária 9 R$ 
12.000,00 

R$ 
108.000,00 

6 

Iluminação de grande porte com 8 bem, 6 mini 
brut, 16 refletores de PA 64 branco, 24 refletores 
de led 3 wolt., telão de led digital, rebalta, laser, 
fumaça,  máquina de papel picado. 

Diária 4 R$ 5.350,00 R$ 21.400,00 

7 

Iluminação de médio porte com 4 bem, mini 
brut, 8 refletores de PA 64 branco, 18 refletores 
de led 3 wolt, rebalta, laser, fumaça, máquina de 
papel picado. 

Diária 8 R$ 3.500,00 R$ 28.000,00 

8 Cortina de led 4x4 Diária 6 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 

9 

Sonorização grande porte, 2 mesas de som 
digital, 42 caixas de som PA, 4 amplificadores, 
torre de metal, 25 pedestais, 25 microfones, 1 
bateria, 2 monitores de voz. 

Diária 3 R$ 6.500,00 R$ 19.500,00 
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10 

Sonorização médio porte, 2 mesas de som 
digital, 16 caixas de som PA, 8 amplificadores, 
torre de metal, 10 pedestais, 15 microfones, 1 
bateria, 2 monitores de voz. 

Diária 9 R$ 4.100,00 R$ 36.900,00 

11 

Palco – Médio 12m x 09m estrutura de 
alumínio, pé direito de 7,00m, montado sobre 
piso 
em compensado ante derrapante estruturado com 
perfil metálico de 2,10m de altura, pintado com 
tinta PVA, fechamentos em lona vinilica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 55g/m² 
e filtro solar de modo a proporcionar maior 
conforto térmico no ambiente, com 01 (um) 
camarim de 3x3 climatizado. 

Diária 2 R$ 5.700,00 R$ 11.400,00 

12 

Palco – Grande – 18m x 14m, em estrutura de 
alumínio pé direito de 9,00m, montando 
sobre piso em compensado naval ante derrapante 
estruturado com perfil metálico 2,10m de altura, 
pintado com tinta PVA, fechamentos em lona 
vinilica tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m² e filtro solar de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente, com 02 (dois) camarins de 3x3 
climatizado. 

Diária 2 R$ 8.000,00 R$ 16.000,00 

13 Camarim 4x4, com ar refrigerado. Diária 4 R$ 1.600,00 R$6.400,00 

14 

Cerca Disciplinadora – Serviço de locação de 
Cerca Disciplinadora de estrutura metálica 
medindo 2m de largura por 1m de altura cada 
módulo. 

M² 80 R$ 40,00 R$ 3.200,00 

15 
Serviço de contração de pessoal (individual) para 
a segurança de eventos, devidamente 
uniformizados. 

Diária 226 R$ 130,00 R$ 29.380,00 

16 

Serviço de locação de banheiro químico 
individual, portáteis, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem, em 
polietileno ou material similar, com teto 
translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de 
frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, 
composto de caixa de dejeto, porta papel 
higiênico, fecha- mento c/identificação de 
ocupado para uso do público em geral. 

Und 79 R$ 240,00 R$ 18.960,00 

17 
Show pirotécnico (5 min) de fogos.  2 kits 
profissionais, 4 tipos de efeitos diferentes, 1 kits 
de 50 tubos, 1 kit de 60 tubos, 1 kit de 86 tubos. 

Unid 2 R$ 5.800,00 R$ 11.600,00 

18 

Grupo Gerador Móvel - Com Capacidade 
Mínima de 150 KVA, Trifásico, tensão 
220/110v, 60 Hz, disjuntor de proteção, 
silencioso em nível de ruído sonoro de 32db, 
cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por 
meio de grampos fixados no chessi 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 

Diária 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
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conexão intermediaria com isoladores e chave 
reversora para duas fontes de energia elétrica 
dimensionada de acordo com a potencia de grupo 
gerador, incluindo custo de montagem com 
ponto de aterra-mento para proteção composto de 
01 (uma) haste de cobre de 03 metros de 
comprimento com cordoalha de cobre nº 16mm² 
no mínimo com 05 (cinco) metros com 
conectores. 

19 

Pórtico (Grande Porte) Serviço de locação de 
pórtico com montagem e desmontagem, estrutura 
metálica, medindo 8m de altura por 1m de 
largura cada lado, com 1 trave de 10m 
de comprimento, sendo fechado por compensado 
do chão até 2m20cm de altura cada torre. 

Diária 3 R$ 1.800,00 R$ 5.400,00 

20 

Tenda Média 06m x 06m –  Coberta em lona 
vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m² e filtro solar de modo  a 
proporcionar maior conforto técnico no ambiente 
a ser  coberto. Deverá ser montada sobre pilares 
com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 
1 ½  polegadas (48,30  mm), contraventados em 
tubos metálicos, devidamente estaiados no solo 
ou em outra estrutura de apoio  através de cabos 
de aço. 

Diária 2 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 

Valor Global da Proposta R$ 
433.240,00 

 
6.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, 
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os 
lucros da CONTRATADA; 
 
6.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, para 
que se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela 
CONTRATANTE. 
 
6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os 
pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de bens efetivamente 
demandados e prestados. 
 
CLÁUSULA VII- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
7.1- A vigência do Contrato será do dia 08 do mês de Março de 2019 e término em 31 do mês 
de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da lei, dentro do prazo de validade 
da Ata de Registro de Preços; 
 
 
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO 
 
 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 005/2018 

 

8 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

8.2 - A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados. 
 
CLÁUSULA IX- DO PAGAMENTO  
 
9.1- O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será 
realizado de acordo com o quantitativo de serviços executado no mês, em moeda-corrente, até 
o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado prestado o serviço, 
mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, recibo e “Atestado de 
Conformidade e Recebimento dos bens” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela 
Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o serviço foi 
executado conforme exigências estabelecidas neste Edital. 
 
9.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a 
empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota 
com expedição de outra contemplando a correta prestação dos serviços 
 
9.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada 
pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto 
durarem a execução dos serviços.. 
 
9.4 -  Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, 
para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de 
sua conta corrente. 
 
9.5 - É obrigatório a apresentação de Nota Fiscal para cada contrato do Pregão, sob pena de 
rejeição e substituição das mesmas.  
 
9.6- Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do 
IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. 
 
9.7- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 
 
10.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 
nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 
 
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 
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b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses 
de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou 
a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput 
desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 
demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 
pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a 
contar do vencimento daquele. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não 
substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre 
o valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 
compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 
causados ao Contratante. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 
vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 
 
a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 
 
b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações 
técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 
 
c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 
 
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 
 
CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
11.1. Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados no contrata do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, 
art. 65 da Lei n° 8.666/1993. 
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CLÁUSULA XII– ALTERAÇÕES 
 
12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, objetivando atender a 
demanda dos serviços durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada através 
de termo aditivo. 
 
12.2- Os valores dos serviços deste contrato poderão ser reajustados da seguinte forma: 
Poderão haver reajustamentos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante pedido 
fundamentado da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL 
 
13.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto do presente Pregão Presencial 
SRP n° 005/2018, correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 
2019, na seguinte dotação: 
 
Unidade Orçamentária: 0910 – Secretaria de Esporte e Turismo 
Programa: 27 122 0013 2.082 – Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 
Fonte: 10010000 

 
14.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 
consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à 
previsão nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 
 
CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 
 
15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Presencial 
SRP nº 005/2018 será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de Igarapé – Açu e 
no Diário Oficial do Município. 
 
CLÁUSULA XVI – DO FORO 
 
16.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Igarapé – Açu /PA, para dirimir 
todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, 
por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante 
as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 

Igarapé – Açu /PA, 08 de Março de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
RONALDO LOPES DE OLIVEIRA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU /PA 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
LUZIA RODRIGUES DA COSTA 

LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS – ME 
CONTRATADA 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
1). _________________________________________________ 
RG: 
CPF: 
 
 
2) _________________________________________________ 
RG: 
CPF 
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