
PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

Contrato nº 014/2011

CONTRATO  PARA  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA PARA O CARNAVAL DE RUA QUE FAZEM O 
MUNICÍPIO DE ITAQUI E A EMPRESA  CL PRODUÇÕES SOM E 
LUZ LTDA.

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que 
fazem de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335, denominado  
neste ato como CONTRATANTE representado pela Prefeita em Exercício Sra. CLAUDETE LANGENDORF 
MACHADO inscrita no CPF sob o nº. 399.305.560-87 e portadora de cédula de identidade nº. 7026349436, 
brasileira, maior, residente e domiciliado nesta cidade e, do outro lado CL PRODUÇÕES SOM E LUZ LTDA 
inscrita no CNPJ sob o nº. 08.432.037/0001-09, com sede em Portão, situada na Est. RS 240, km 13 nº 7250,  
Rincão do Castilho, CEP.: 93.180-000,  neste ato representada pelo Sr. ALBERI ANTÔNIO BOEIRO FLORES, 
inscrito no CPF sob o nº 742.841.420-20 doravante denominada CONTRATADO, tendo em vista o  Processos 
Administrativos nº. 87.752/8011/2011 e 87.753/2011, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o 
presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de   sonorização, iluminação e 
infraestrutura  para o Carnaval de Rua de 2011, a serem executados em regime de menor preço por item, conforme 
especificações abaixo descritas:

Item Descrição Valor Unitário

001

-  150  (cento  e  cinquenta)  metros  de  Arquibancadas  com  guarda 
corpo  de  1m,  estrutura  de  canos  galvanizados  de  2  polegadas, 
paredes  internas  de  2mm,  com  08  níveis  (08  degraus)  –  sem 
divisória  interna,  acentos  em  madeira  especial  moldurados  com 
ferro;
-  500  (quinhentas)  Grades  de  contenção  metálicas  moduladas  e 
adaptáveis, medindo 1,08m de altura X 2,00m de comprimento;
- 1.000 (um mil) Tapumes de madeira, medindo 2,20m de altura X 
1,10m de comprimento;
-  40  (quarenta)  Banheiros  Químicos  sendo  20  masculinos  e 
20femininos indicados por cor e especiais, higienizados após cada 
noite  do Carnaval.  Fabricados em fibra  especial,  teto  translúcido, 
acento em plástico especial antiaderente injetado;
- 76 (setenta e seis) Estruturas metálicas para camarotes, medindo 
6,00m de frente X 3,00m de fundos;
- 20 (vinte) Estruturas metálicas para camarotes VIP, dentro de cada 
camarote deverá conter tapete vermelho, mesas e cadeiras;
- 02 (dois) Geradores de 330 Kwa com silenciador;

R$98.250,00
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Item Descrição Valor Unitário

002

Equipamento Fixo
- 12 (doze) Torres de som de 2,20m de altura, distribuídas, cada torre 
4  caixas,  cada  caixa  com  2.000Wts.  de  alta  pressão  com  três 
frequências conforme projeto na rua Dom Pedro II entre as ruas 20 
de Setembro e Coronel Fernandes;
- 48 (quarenta e oito) Caixas de som de 2.000Wts, com no mínimo 
03 frequências, sendo 04 por torre;
- 06 (seis) Mesas de apoio de 08 canais;
- 04 (quatro) Amplificadores de no mínimo 2.000Wts, por torre;
- 01 (uma) Mesa de controle central, com sistema PAM, balanceada, 
com no mínimo 16 canais;
- 02 (dois) Microfones com fio;
- 02 (dois) Microfones sem fio;
- 01 (um) Toca CD ou Notebook, para músicas de carnaval, a se 
utilizada nos intervalos dos desfiles;
- 10 (dez) Link para transmissão de som, sem fio;
- 50 (cinquenta) Holofotes profissionais, com 2.000Wts cada;
- 20 (vinte) Canhões de luz PAR64, foco 5, 1.000Wts cada, na cor 
azul;
- 20 (vinte) Canhões de luz PAR64, foco 2, 1.000Wts cada, na cor 
amarelo;
- 20 (vinte) Canhões de luz PAR64, foco 2, 1.000Wts cada, na cor 
verde;
- 20 (vinte) Canhões de luz PAR64, foco 2, 1.000Wts cada, na cor 
vermelho;
- 20 (vinte) Canhões de luz PAR64, foco 2, 1.000Wts cada, na cor 
âmbar;
-  10 (dez)  Sequenciais  com no mínimo 10 canais,  cada canal  de 
1.000Wts;
- 20 (vinte) Pontos de som com processamento digital;
- 32 (trinta e dois) Line tipo “array NEO-3”;
- 01 (um) Console digital 32 canais;
- 01 (um) Console analógico (reserva);
- 10 (um) Equalizadores P.A. 31 banda;
- 02 (dois) Direct box e cabos para instrumentos;
- 05 (cinco) Set light;
- 01 (uma) Mesa tipo "avolite";
- Sistema de energia trifásico com cabeamento blindado e demais 
fiação necessária para todas as ligações;

Equipamento Móvel
-  01  (um)  Caminhão  de  porte  médio,  em  perfeito  estado  de 
conservação, com espaço para no mínimo 08 (oito) músicos;
-  01  (um)  Caminhão  de  porte  médio,  em  perfeito  estado  de 
conservação,  com  espaço  para  no  mínimo  08  (oito)  músicos 
(reserva);
-  01  (um)  Link  UHF  com bandas  variadas,  para  transmissão  de 
áudio;
- 01 (um) Link UHF de reserva;
- 01 (um) Console digital 16 canais;
- 01 (um) Console digital 16 canais de reserva;

R$ 49.750,00
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- 01 (um) Gerador de energia de 05Hp;
- 01 (um) Gerador de energia de 05Hp de reserva;
- 01 (uma) Mesa controle com 24 canais;
- 01 (um) Crossower tipo “Rane” 04 vias ou superior;
- 06 (seis) Microfones sem fio, sendo de 04 baterias;
- 04 (quatro) Microfones com fio;
- 05 (cinco) Microfones para harmonia da bateria;
- 01 (um) Cubo para cavaco;
- 10 (dez) Caixas de longa distância acornetada compressão de 03 
vias, falante de 15 médio grave, falante de 12 bass, drive de titânio 
de 02 polegadas de longo alcance;
- 02 (duas) Caixas de falante 15 polegadas, drive de titânio de 02 
polegadas de longo alcance;
- 02 (dois) Diect box e cabos para instrumentos;
- 01 (um) Amplificador de 5.000Wts;
- 01 (um) Amplificador de 4.000Wts;
- 01 (um) Amplificador de 2.000Wts;
- 01 (um) Link móvel 25Wts com frequência RF (já testado com o 
caminhão em movimento  a  10Km de distância  dentro  da cidade, 
com recepção sonora limpa);

Parágrafo Primeiro. Os referidos materiais deverão estar montados e instalados na rua Dom Pedro II, entre as  
ruas 20 de Setembro e Coronel Fernandes até às 18 horas do dia 03 de março de 2011 e obedecer aos seguintes  
critérios:
a) A execução de todos os serviços deverá obedecer, rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras (ABNT);
b)  A licitante vencedora deverá, ao término da montagem da respectiva estrutura, apresentar Laudo Técnico e a  
Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  do  engenheiro  responsável  pela  estrutura,  devidamente  registrada  e 
quitada para o Carnaval de Rua/2011;
c) A licitante vencedora deverá, ao término da montagem da respectiva estrutura, apresentar o Laudo de Vistoria e  
liberação expedido pela Corporação de Bombeiros local;
d) O licitante vencedor na presente licitação serão os responsáveis pelo transporte, montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como, a manutenção emergencial que se faça necessária durante o período de locação;

e) Após a montagem, o município procederá vistoria nas estruturas através da Secretaria Municipal de Esporte,  
Cultura e Lazer.

f)  O horário da sonorização e iluminação durante as 04 (quatro) noites de carnaval, compreenderá das 20h. e  
30min. às 03h. de cada noite de carnaval, serão 03 (três) quadras envolvidas da rua Dom Pedro II, entre as ruas 20  
de Setembro e Coronel Fernandes;

g) A sonorização do caminhão será mixado e transmitido pelo link para o som da avenida;

 CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo prestação do serviço de que trata o presente 
contrato, a importância de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA:

O pagamento será efetuado em 30 (trinta),  60 (sessenta) e 90 (noventa)  dias após o  evento 
mediante laudo da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer.

Parágrafo Primeiro -  Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento 
das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço;

Parágrafo Segundo - O valor referente ao ISSQN será retido no ato do empenho, exceto quando se tratar de 
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empresas optantes pelo Simples.

CLÁUSULA QUARTA:

Pelo  inadimplemento  das  obrigações  a  contratada,  conforme  a  infração,  estará  sujeitas  às 
seguintes penalidades:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado:  
advertência;
c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 
anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5  
anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada 
com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10  
% sobre o valor atualizado do contrato.
Parágrafo Primeiro. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Parágrafo Segundo. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer  obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência 
contratual.

Parágrafo Terceiro. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

CLÁUSULA QUINTA:

As  multas  aplicadas  na  execução  do  contrato  serão  descontadas  do  pagamento,  a  critério 
exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SEXTA:

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:
→ Infraestrutura: item 1

Órgão 17 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Projeto Atividade: 2166 – Incentivo a Cultura
Rubrica: 3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Recurso LIVRE

→ Sonorização e Iluminação: item 2
Órgão 17 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Projeto Atividade: 2166 – Incentivo a Cultura
Rubrica: 3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

       Recurso LIVRE

CLÁUSULA SÉTIMA

O prazo de vigência do contrato será até o término do evento.

CLÁUSULA OITAVA

O presente contrato está vinculado a Dispensa de Licitação nº 004/2011 e ao edital do Pregão 
Presencial nº 002/2011, uma vez que trata-se de dispensa com fundamento no inciso V do art.  24 da Lei nº  
8.666/93,  a  Lei  nº 10.520/2002, ao Decreto Municipal  nº 4728/2005, aplicando-se subsidiariamente a  Lei  nº  
8.666/93
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CLÁUSULA NONA:

Para questões de litígios decorrentes do presente contrato,  fica eleito o Foro da Comarca de 
Itaqui, com exclusão de qualquer outro, por mais especializada que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de  
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a tudo presentes.

Itaqui, 24 de fevereiro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Claudete Langendorf Machado

Prefeita em Exercício

CL PRODUÇÕES SOM E LUZ LTDA
p/p Alberi Antônio Boeiro Flores 

Testemunhas:

__________________________________

___________________________________
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