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REFEITURA MUNICIPA!-
g

NffiWA SANTA ffiAffiffiARA
ESTADO DO PARANÁ

TmIUfiO DE TTOMOLOGAçÃ0 E A,DJUDICAÇÃ,o

Aos 19 (dezenove) dias do mês de rnaio (05) do ano de dois

mil e quatorze (2OL4l, em meu Gabinete, eu Claudennlr Valêrio, Prefeito

iVlunicipal, no Lrso de rninhas atribuições legais, IIOIIOLOGO o procedimento da

Licitaçáo Pregão Presenclal n.o 2()l2OL4,, destinado a contrataçáo de empresa

para realizaçáo de shows musicais e fornecimento de toda a infra-estrutura

necessária para a realizaçáo da festa de comemoraçáo do aniversá,rio do

município de Nova Santa Bárbara, a favor da empresa que apresentou menor

proposta, sendo ela: VANDER§ON RIBEIRO SUDÁRIO - EVEI§TOS - ME, CNPJ

n" I4.221.459/00OL-2O, num valor de RS 20.560,0O (vinte mi1, quinhentos e

sessenta reais), para que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e

legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-rnails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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REFEITURA MUh.lICIPA[.

ruffiVA ffiANTA ffiARffiAffiA
ESTADO DO PAR.ANÁ

oRDEM DE CONTRATAÇÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo da ernpresa:

VANDER§OT{ RIBEIRO SUDÁRTO - EVENTOS . NfiE, CNPJ Í1O

L4.221.459/00OL-2A, num valor de R,S 20.560,00 (vinte mil, quinhentos e

sessenta reais). Ttrdo de conformidade com a presente Licitação na modalidade

Pregão Presencial n.o 2A12oL4,

Nova Santa Bárbara, 22lOSl2Ol4.

pal

RuaWalfredoBittencourtdeMoraes no222, Centro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000-NovaSantaBárbara,
Paraná - E - E-mails - liçitacao@rsb.pr.sov.br - www.nsb.pr,gov.br
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ruüVA SAhITA BARBARÂ
ESTADO DO PARÂNA

Contnato no 022/20'14

COI{TRATO QLIE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA VANDERSON RIBEIRO SUDARIO " EVENTOS . ME,

TENDO pOR OBJETO A C0}ITRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARA REALTZAÇÃO DE

SHOWS MUSICAIS E FORNECIMENTO DE TODA A IilIFRA.ESTRUTURA

r{EcEssARn PARA A REALTZAÇÃO DA FE§TA DE COMEMORAçÃO DO

AI{IVER§ARIO DO IIIII,INICíPIO DE I.IOVA §ANTA BARBARA.

Referente Pregáo Fresencial n.0 30/2014

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Presencial n.0

2012014, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Waifredo Bittencourt

de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,

Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o no

563.691.409-1, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado sirnplesmente GONTRATANTE,

e, de outro lado a empresa VAI'IDERSON RIBEIRO SUDARIO'EVENTOS. ME, irrscrlta no CNPJ sob n'
14.221.459/0001-20, com sede na Rua Adelson dos Santos, n'11 - Casa - CEP: 86225-000 - Bairro:

Conjunto Monte Castelo, Santa Cecília do Pavão/PR, neste ato representado pelo Sr. Marcos Valentim
Damasceno, inscrito no CPF n' 077.784.978-08, RG n" 4.146.772-0 SSP/PR, doravante denominada

CONTRATADA, em conformidade com a Lei n0 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e

posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçoes a

seguir estabelecidas e enunciadas:

GLAU$ULA PRIMEIRA " DCI CIEJETO

A CONTRATADA obriga-se a realizar shows musicais e fornecer toda a infra-estrutura

necessária para a realização da festa de comemoração do aniversário do município de Nova Santa Bárbara,

conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 2012014 e especificado abaixo:

2.1 " §HOW§ MUSICAIS

Fara a festa de comemoração do Aniversário de Nova Santa Bárbara no dia 25 de maio de 2014, com

repertório musical condizente com o evento, conforme programação abaixo:

15 (quinze) duplas deverão ser, pelo menos, de renorne regional e por escrito serem informadas à
até o dia maio de 20Í4 que poderá vetar qualquer dupla por motivo justificado e solicitar

l8o
o

B
a_
6õ

ê§:
C!

7

DIA E HORARIO PRoGRA[44Ç40
Dia 25/05 das 15:00 às 16:00 horas Som rnecânico

lDia 

25/05 das 16:00 às 23:00 horas Apresentação de no mínimo 15 (quinze) duplas de

cantores

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Barbar4 Paraná

E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br



PREFEITU RA I\4UNI Ci PAL

NüVA SAruTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

sua substituiçã0, Eventualmente, por motivo de força maior, as duplas poclerão ser substituídas após previo
consentimento da Contratante.

VALOR FARA OS §HOWS MUSICAIS - R$ 4.500.00 (quatro mile quinhentos reais).

2.2 - EQUIPAMENTO DE SOM:
O equipamento de som deverá ser minuciosamente descrito na proposta (relacionando a quantidade,
potência e demais caracteristicas técnicas das caixas de som, equalizadores, amplificadores, microfones e
outros equipamentos que componham a aparelhagem de som), contendo também equipamento sonoro de
"delay" a ser instalado no meio da praça e ser compatível para sonorização de evento em local aberto (Praça

Pública), para um público medio de 10.000 pessoas,

As caixas de som deverão ser colocadas no sistema FLY (suspensas no mínimo a 2 metros do nível do solo)

0 som e demais equipamentos de palco serão disponibilizados para a apresentação de todos os artistas no

dia 25/05,

0BS: 0 palco e a energia elétrica trifásica de até 100 amperes será de responsabilidade da CONTRATANTE

Na proposta a CONTRATADA deverá inrjicar a ampêragem necessária,

VALOR PARA OS EQUIPAMEIITOS DE SOM - R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.3 - TLUMTNAçÂO E CENARTO:

0s equipamentos de iluminação e cenário deverão ser minuciosamente descritos na proposta (relacionando a

quantidade, potência e demais caracteristicas técnicas da iluminação e cenário).

VALOR PARA ILUMINAÇÃo E CENARIo. R$ 1.2í)0,00 (um mile duzentos reais).

2.4. CARTAZES:

Duzentos cartazes de divulgação, tamanho 65,0 X 45,0 cm, em cromia, impresso ern papel "couchê" de 150

gramas

OBS: 0 modelo de estampa e texto dos cartazes serão previamente aprovados pela CONITRATANTE e serão

afixados pela CONTRATADA nas cidades da regiã0, incluindo pelo menos Nova Santa Bárbara, Assai, São

Sebastião da Amoreira, Nova América da Colina, Uraí, Santo Antonio do Paraíso, Santa Cecilia do Pavã0, São

Jerônimo da Serra, Sapopema e Curiúva, ,

VALOR FARA CARTAZES - RS 1.50S.00 (um rnile quinhentos reais).

2.5- DTVULGAÇÃ0 DE RADI0 E GARRo DE SoM

2.5.1 - RAD!o
Mínimo de 30 (trinta) inserções de no mínimo 15 segundos cada, veiculadas em pelo menos uma radio de

Uraí, São Sebastião da Arnoreira, Nova Santa Bárbara e São JerÔnimo da Serra

texto de divulgação deve ser previamente aprovado pela CONTRATANTE e a grade de veiculaçáo

a à CONTRATANTE com antecedência míninra de 48 horas do inicio da veiculação

ê§:o
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2.5.2 - 0ARR0 DE SoM

Divulgaçâo de jingle alusivo ao evento, veiculado através de carro de som, nas vias publicas dos Municípios
Nova Santa Bárbara, Assai, São Sebastião da Amoreira, lrlova América da Colina, Santo Antonio do Paraíso,
Santa Cecília do Pavã0, São Jerônirno da Serra, Sapopema e Curiúva, veiculando no mínimo 2 (dois) dias e 1

(uma) hora por dia em cada cidade. O texto de divulgação deve ser previamente aprovado pela
CONTRATANTE e a grade de veiculação inforrnada à CONTRATANTE com antecedência rnínima de 48
horas do inicio da veiculação

VALOR PARA DIVUL BH RABICI H CARR.O DE SOM " R$ 4.8Sü.OO Lquatro mil e oltocentos
reais).

2.6 " RECEPçÃO
Será por conta da CONTRATADA, a recepção dos artistas durante o evento, fornecendo alimentação e
bebida.

VAL0R PARA RECEPÇÂo " R.$ 2,000.CI0 (dois mil reais)"

2.7. SEGURANÇA/ BRTGADTSTA

A segurança dos artistas no palco e no local de recepçáo será de responsabilidade da CONTRATADA que

disponibilizará 16 (dezesseis) seguranças/ brigadistas por dia nos horários programados. 0s seguranças/
brigadistas farão tambérÍr a segurança do publico em parceria com a Policia Militar e Guarda Municipal. A
empresa contratada deverá ter em seu contrato social a prestação de serviços de segurança e atender às leis

vigentes sobre esta atividade,

VALOR FARA §EGURANÇA/ BRIGADISTA " R$ 1.7S0.00 (urn rnil. setecentos e sessenta reais).

2"8. L0CI.!ÇÃO e mnr§Er*TAçÂ0
4 (quatro) locutores e apresentadores do evento serão de responsabilidacle da COI\TRATADA

Adicionalmente, poderão particlpar os locutores da Radio Yolanda,

VAL0R PARA L0CUÇÃ0 E APRESENTATÃ0. R$ 1.600.00 (um mile $êlscBntos reais).

2"s " BArüHETRO$ QUírúrCüS
Fornecimento, montagem, desnrontagem e manutenção permanente no local conr um profissional capacitado

de 06 banheiros quínricos, sendo 03 masculinos e 03 femininos a partir das 08:00 horas do dia 25/05/2014 e

até às 08:00 horas do dia 26!ASI2AM.0s banheiros devem ser retirados do local, no máximo, até as 14:00

horas do dia 2ôl05i2014.

VAL0R PARA .BAN !"l ElRo§ QU índlto[ "- BSl .200,g0lu rn n'i l E d uaentas rearql

F,la eventualidade das condições climáticas irnpedirem a realização dos shows e outros eventos, os mesmos

podem ser transfericlo para outra data de comum acordo entre a CONTRATANTE e a CCII{TRATADA,

evitando prejuízos para ambas as pafies,

3

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro" B 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
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TLAUSULA SEGUNDA - flA EXECUÇAo D0 CONTRATo

Os nrateriais e serviços deverão ser colocados à disposição da contratada seguindo-se as
especificaçoes e prazos previstos na cláusula primeira

C LAI"! §I"' tA TER,C EI RA . DO§ A}.I EXOS COhITRATUAI S

tazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Fregão Fresencial N,0 2ü/2014 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATAOA, datada cle 08 de maio de 2014,

PARAGRAF0 PffifüElRO " As partes declaranr ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em

conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perÍeita execuçã0,

PARAGRÂFO SEGi.il-lD0 " Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e

este contrato, vale o contrato.

PARAGRAF0 TERCEIRO " A partir da assinatura ctreste contrato, a ele passam a se

vinculan todas as atas de reuniÕes e/ou terrnos aditivos que vierem a ser realizados e

que importem em alteraçÕes cle qualquer condiçâo contratual, descle que devidamente

assinados pelos representantes legais das partes.

GLAIJ§ULA QUARTA. DCI pREç0

Fara o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Prinneira, a CONTRATANTE se

obriga a pagar à CONTRATADA o valor de totalde R$ 20.560,CI0 (vinte mil, quinhentos e sessenta reais).

CLAUSULA QUINTA " DO PAGANflEruTO

0 pagamento ocorrerá apos a entrega dos materiais e prestação dos serviços.

PARAGRAF0 ÚNICO " A CoNTRATADA se compromete a ernitir a nespectiva

Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

tLAL,lStJtA SEXTA " DA RE§GISACI COr,ITRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administraçã0, nos casos enurTrerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e

ável, por acordo errtre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

reduzida a termo no processo licitatorio, desde de que haja conveniência da Adrninistraçã0.

ti§:o

4
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NOVA SAruTA tsARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO OO Penar,lÁ

PARAGRAFO ÚfqtCO " Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de

ntulta de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades
previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão ternporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou conhatar com a Administração Pública

enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida

a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes, apos decorido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra
ub'.

GLAUSULA §ÉTIMA. DAS SANÇoES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato

motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo

das disposiçôes anteriores, responcle ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 200/o (vinte por cento) da

avenÇa' 
.LAUSULA orTAVA. DA DoTAÇÃo onçaruENTARrA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação orçamentária n0

DOTAÇÕES

da E

2014 lzr eo loo.ooz, r s.es2.o33o2-025 lo

?AM lzr so loo,ooz, r e.s92,03302-025 lo

CLAUSULA NONA. DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O presente contrato terá prazo de vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir da

assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

CLAU§t"'LA DÉCIMA " DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das

questoes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de

teor, na presença de duas testemunhas,

Nova Santa Bárbara, 22 de maio de 2014

,10 0

lD
vt
rD
(àI

ct-e.
o

E - E-mails -.[sjlace!.@nú;ucail!r - www.nsb.pr.gov.br
Bárbara, Paraná
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rutrVA SAruTA ffi &ffiA
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Prefeito

- ME - Contratada

Simoni Braz de Lima
Secretária de Educaçã0, Esporte e Cultura - Responsável pelo acompanhamento do contrato

Eodes

6
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PREFEITURA MUNICIPAL

IUüVA $AruTA ffiAffiffiAffiA
ESTADo oo p.ARsNÁ

ÇHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔNIGO (g PRESENCTAL

No .tr, / J.nÍ(

,J 03

NO ESPECI FrcAÇÃo DOC oBs.
1 Capa do processo (Y
2 Ofício da secretaria solicitando
3 Lçitação à Contabilidade (Pedido de dotação) (:(.
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) 0y.
5 Licitaçêo ao Jurídico (Pedido de Parecer) n|t
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade)
7 Autori4ação do PreÍeito para abertura
I Poftaria nomeação da Comissão de Licitação
0 Resumo do Edital ôv-
10 Farecer Jurídico (Edital) ck_
11 Edital .Y
12 PublicaçÕes (Diário Estado, Diário Uniáo e Jornal Regional) ô(
13 PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) ôu
14 Documentos de Credenciamento cra
15 Propostas de PreÇo ô(,
tü Documentos de habilitação o/
17 Ata de abertura e julgannento oy-
18 Proposta final das empresas vencedoras ok
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) C(
20 Parecer Jurídico (J ulEamento) ük
21 Licitação ao Prefeito (Homologação) ]K
22 HomologaÇão do Prefeito
23 Publicação da Honrologação (Jornal Regional)
24 Ordem de contrataÇão uÍ(
?5 Contrato ÔE
26 Fublicação do extrato do contrato (Jornal Regional) 0É
27 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.g-ov.br - wwvr'nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NÜVA SANTA BARffiARA
ESTADo oo pRReruÁ Pág. 104

TERMO DE ENCERR.AMENTO DE PROCESSO LTCITATORIO
pnncÃo pRESENCIAL N. 2ol2014

Aos 02 dias do mês de junho de ZÜl4,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão Presencial n' 2012014, registrado em 2210412014,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 104, que coresponde a este termo.

Responsável Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

- E-mail - I icitacao@nsb.pr. gov.br' www.nsb.pl. ggv.br
Bárbara, Paraná


