
 

 

  
       

 

 

Avenida Julio Muller, s/n, Centro – Fone/fax: (66) 3451 1200 
CEP: 78.830-000        DOM AQUINO - MT 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

GOVERNO MUNICIPAL 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.005/2016 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 
COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE 
DOM AQUINO -MT, E DO OUTRO, COMO 
CONTRATADA A EMPRESA MARIO 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME. 

 

PREÂMBULO 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES   
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL 
Aos vinte e seis do mês de janeiro de 2016, reuniram-se na sede da Prefeitura 
Municipal de Dom Aquino- MT. para a celebração do presente, as seguintes 

partes contraentes: CONTRATANTE: o Município de Dom Aquino, Estado de 
Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa sito à 

Avenida Cuiabá, 143, Centro em Dom Aquino/MT, inscrito no CNPJ/MF  sob 
o n.º 03.347.119/0001-23, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. JOSAIR JEREMIAS LOPES, brasileiro, casado, portador da 

Cédula de Identidade Cédula de Identidade nº. 11408332, expedida pela 

SJ/MT, CPF nº. 692.837.701-10; e de outro lado, figurando como 

CONTRATADA: a empresa MARIO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.341.525/0001-07, estabelecida à Rua São 

Salvador, nº 45, Bairro Guanabara I, na cidade de Rondonópolis - MT, neste 

ato representada pelo Senhor MARIO CESAR GOMES DA SILVA, portador da 

Cédula de Identidade nº 0827456-8, expedida pela SSP/MT e do CPF nº 

396.281.241-53 mediante as cláusulas a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada 

para fornecimento de infra-estrutura, compreendendo: locação com montagem 

e desmontagem de som, luz, palco, tenda, fechamento móvel em lona e em 
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metalon, grade de contenção, para os dias 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro de 

2016, para realizações do evento do carnaval popular, no município de Dom 

Aquino. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
2 - Trata-se o presente contrato de prestação de serviços em caráter irrevogável 

e irretratável. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INICÍO E DURAÇÃO: 
3 - O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias e terá início na data 

de sua assinatura e, sendo esse o prazo de execução dos serviços.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS: 
4 - O valor global é R$ 19.020,00 (dezenove mil e vinte reais) distribuídos 

conforme segue. 

ITEM QDE DESCRIÇÃO V TOTAL 

1 1 Locação de palco profissional de 12 metros de cena, 
10 metros  de  profundidade,  1,50  m  do  solo  e  
06   metros  de  pé  direito  treliçado  em   alumínio,  
04  talhas 02 tonelada / corrente de 10 metros, 08 
cintas  para suportar 2000 kg cada, com cobertura 
em lona  vínilica,  anti-mofo;  anti  fungos,  proteção  
IVI/UV  confeccionada em poliéster/PVC de alta 
resistência,  auto extinguível e proteção black-out 
melhorando a   condição  térmica  do  produto,  piso  
em  módulos  de   2m x 1m com base tubular em 
compensado naval 

5.900,00 

2 1 Locação  de  som  profissional  para  eventos  com  
até 5.000  PESSOAS  sendo  mesa  com  48  canais, 
incluindo  som  periférico  P.A.  -  01  processador 
digital,  02  equalizadores  de  31  bandas  de 
equalização,  01  analisador  de  espectro  digital,  
04 efeitos  digitais  para  voz,  08  canais  de  gate,  
08 canais  de  compressor,  01  cd  player,  01  dvd,  
01 decibelímetro,  01  caixa  de  comunicação  entre  
as mesas de p.a. e monitor, 01 mesa digital 48 
canais com 08 grupos de vca / p.a. - 08 caixas de 
linearray, 8 caixas sub grave, 02 amplificadores 
digitais para as  linearray,  02  amplificadores  
digitais  para  as frequências de sub 

5.700,00 
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3 1 Locação  de  iluminação  profissional  para  eventos 

com  até  5.000  PESSOAS  sendo  mesa  com  48 
canais,  10  –  incluindo  iluminação,  01  mesa  
digital que controla pelo menos 32 movings, 32 
refletores e 
200 cenas, 01 intercom 04 vias, 12 refletores, foco 1 
de 1000 watts, 12 refletores, foco 5 de 1000 watts, 
02  mini  brute  de  6  lâmpadas  01  máquinas  de 
fumaça  no  mínimo  1500  watts,  01  ventilador,  
24 canais  de  dimmer  digital  /  
mainpowerluminação distribuidora  de  ac  através  
de  chave  reversora 220/380  volts  de  250a,  
disjuntor  geral  de  225a  / treliças  em  alumínio  
48  metros  linear  de  p30  de  4 metros, 24 metros 

3.950,00 

4 6 Locação de tendas profissional 5x5 tipo pirâmide 
com pé direito de 2,40 cm de altura galvanizado com  
cobertura em lona vínilica, anti-mofo; anti fungos,  
proteção  IVI/UV confeccionada em poliéster/PVC 
de alta resistência, auto extinguível e proteção  
black-out melhorando a condição térmica do 
produto 

1.490,00 

5 1 Locação de fechamentos 100M chapa de aço 16mm 
em  tubo  retangular  chapa  16mm  medindo  
2,20cm de altura, 2,00cm de comprimento, sendo 
montado com escora tubular em chapa 14mm. 

1.980,00 

 

CLÁUSULA QUINTA– DA FORMA DE PAGAMENTO: 
5 – O pagamento será realizado após a liquidação da despesa nos termos do 

art. 63 da Lei Federal n.º 4.320/1964. 

5.1 – A Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de Dom Aquino ficará 

responsável pela fiscalização técnica dos trabalhos.  

5.2 - É fato condicionante ao pagamento a emissão de Nota Fiscal 

correspondente, emitida pela CONTRATADA e destinada ao CONTRATANTE. 

5.3 - O pagamento ocorrerá sempre em moeda corrente nacional. 

5.4 – Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 

5.4.1 – pagamento ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias, sendo 20% no 

inicio do evento e o restante em três parcelas, após a emissão de nota de 

prestação de serviços e atestamento pelo departamento responsável. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA PERIODICIDADE: 
6 – Deverá ser encaminhada a respectiva Nota Fiscal para os procedimentos de 

liquidação da despesa pela Secretaria Solicitante.  



 

 

  
       

 

 

Avenida Julio Muller, s/n, Centro – Fone/fax: (66) 3451 1200 
CEP: 78.830-000        DOM AQUINO - MT 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

GOVERNO MUNICIPAL 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA ALTERAÇÃO DO 
CONTRATO 
7 - Se e quando houver qualquer reajustamento ou outra mudança que se fizer 

necessária, deverá ocorrer sob o fulcro da Seção III, do Capítulo III da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO: 
8 - As despesas vinculadas ao objeto do presente contrato e ao seu pagamento 

ocorrerão sob a seguinte dotação orçamentária:  
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE 

08.003.13.392.0048.2116 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR 
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 
 

CLÁUSULA NONA– DOS CASOS DE RESCISÃO: 
9 - Desde já fica resguardado ao CONTRATANTE o direito da rescindir o 

contrato, se verificado a aplicabilidade do art. 58, II c/c art. 79, I e/ou art. 55, 

IX c/c art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

9.1 - Constituem ainda, possibilidades de rescisão contratual, aquelas 

hipóteses mencionadas à Seção V do Capítulo III desse mesmo diploma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS DESPESAS: 
10 - Todas as despesas tributárias e encargos legais e de pessoal são de 

responsabilidade de adimplência da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
11 - São responsabilidades básicas da CONTRATADA: 

a) executar o objeto deste com lisura e boa técnica; 

b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas; 

c) resguardar o interesse público e coletivo da outra parte. 

 

11.1 - São responsabilidades básicas do CONTRATANTE: 
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a) auxiliar em todos os sentidos a boa execução do contrato, principalmente 

no que tange ao fornecimento de informações relativas ao objeto; 

b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas; 

c) tomar as medidas necessárias para a formalização plena do presente 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS PENALIDADES 
12 - Aplicar-se-á como penalidade às disposições da Seção V, do Capítulo III da 

Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo as perdas e danos devidamente 

comprovados, bem como àquelas sanções previstas ao longo do Capítulo IV 

desse mesmo diploma. 

12.1 - O Município de Dom Aquino -MT, poderá aplicar Multa à CONTRATADA 

em caso de atraso injustificado à execução total ou parcial do objeto, nos 

termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93, conforme a 

seguinte gradação: 

12.1.1 - em caso de inadimplemento ou inexecução total: 10% (dez por cento) 

sobre o valor global do contrato; 

12.1.2 - em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 5% (cinco por cento) 

sobre o valor global do contrato; 

12.1.3 - em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) sobre o 

valor global do contrato; 

12.1.4 - demais sanções administrativas, estabelecidas nos art. 86, 87 e 88 da 

Lei Federal n.° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
13 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Sr Flavio 

Ferreira Guimarães, que deverá, além de acompanhar e fiscalizar, atestar as 

Notas Fiscais/Faturas dos serviços, desde que tenham sido executados a 

contento e encaminhar a documentação para pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS 
OMISSOS: 
14 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 
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14.1 - Lei de Licitações e Contratos - Lei Federal n.º 8.666/93 e as alterações 

posteriores; 

14.2 - Supletivamente o Código Civil Brasileiro, no que tange a Teoria Geral 

dos Contratos; 

14.3 - Subsidiariamente toda a legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 
15 - Tendo em vista o que noticia o art. 55, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93, as 

partes elegem o foro da Comarca de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, para 

dirimirem as dúvidas e entendimentos que se fizerem necessários, com 

renuncio expresso de outro por mais privilegiado que possa ser. 

 

15.1 - E por estarem assim justos e convencionados, após lido e achado 

conforme o presente, as partes assinam em 03 (três) vias de igual teor, 

comprometendo-se, na presença de duas testemunhas, a cumprirem na integra 

as cláusulas avençadas. 

 

Dom Aquino- MT, 26 de janeiro de 2016. 

 

JOSAIR JEREMIAS LOPES 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 
 
 
MARIO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME 
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA  

RG – 370 515 SJ/MT  

CPF- 314.675.201-87 

DANILA MORAIS SILVA SOUSA 

RG – 1642662-2 SJ/MT 

CPF- 016.289.211-02 

 


