
 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo nº 2022/1178 - PMC 

Pregão Eletrônico SRP nº 008/2022 - PMC 

Pelo presente instrumento, A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PARÁ, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.835.939/0001-90, com sede na rua 16 de novembro, S/Nº, Centro, CEP: 

68.785 -000 - Colares/PA, neste ato representado por sua Prefeita Municipal de Colares, Sra. 

MARIA LUCIMAR BARATA, portadora do RG n° 2384381 PC/PA, e do CPF nº 

103.853.552-20, residente e domiciliada na Rua São Jerônimo, S/N, Colares/PA, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, sob nº 008/2022-PE-SRP, publicada em imprensa oficial no dia 

02/06/2022.  

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS, nas quantidades estimadas oferecidos pela empresa: 

 JAPA SOUND SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 07.522.705/0001-18, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 6400, 

Bairro: Ianetama, no Município de Castanhal, Estado do Pará, CEP: 68745-000, Telefone 91 

981449803/ 98907-8000, Email: japasoundpa@hotmail.com, neste ato  representado   pela   

Sra. JOELMA GUSMÃO PANTOJA DOS SANTOS, inscrito(s) no CPF nº 659.184.362-00,  

RG nº 3350667 PC/PA, residente e domiciliada na Rua Dom Pedro II, nº 103, bairro: Estrela, 

Castanha/PA - CEP: 68.743-170.  

JEFERSOM ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI - inscrita com o CNPJ nº 

03.746.510/0001-09, com sede na Rua Professor Nelson Ribeiro nº 14, Bairro: Umarizal, no 

Município de Belém, Estado do Pará, CEP: 66050-420, Telefone 91 99988-8033, Email: 

jeffersom@jeffersom.com, neste ato  representado   pelo   Sr. Jeferson Costa Goldenberg, 

inscrito(s) no CPF nº 575.465.922-91,  RG nº 2132326 PC/PA, residente e domiciliada na Tv. 

Dom Romualdo Coelho, nº 14, bairro: Umarizal, Belém/PA - CEP: 66055-190.  

 Cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no certame, atendendo as condições 

previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e 

regido pelo Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações correlatas, conforme as 

disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa 

especializada, para prestação de serviços de produção e organização de eventos para a 

execução do Calendário da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, do 
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município de Colares/PA, conforme o Anexo I do Edital de Registro de Preço n° 008/2022-PE-

SRP, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços 

apresentadas pelas licitantes classificadas e conforme especificações, preços e quantidades 

abaixo: 

 

 

 

JAPA SOUND SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 

ARREMATANTE DO LOTE 01 – ESTRUTURA  

ITEM  SERVIÇO  DESCRIÇÃO  UNID  QUANT  DIAS  VL. 

UNIT. 

VL. TOTAL 

01  
ARQUIBANCADA 

DESCOBERTA  

Em estrutura modulada 
metálica, piso em madeira ou 
em compensado 
antiderrapante, estruturado 
com perfil metálico, largura 
mínima de degrau 0,70m, 
revestimento no fundo com 
2,20m de altura mínima, 
tapume metálico galvanizado 
ou compensado, considerar 
espaçamento de 0,50m por 
pessoa, passarela frontal de 
14,40m mínimo, altura entre 
degraus de 0,35m nos 3 
primeiros degraus (espaço 
destinado a terceira idade), 
altura máxima de 0,45m nos 
degraus restantes.  

METRO  200  30  340 10.200,00 

02  
BANHEIROS 

QUIMICOS  

Em polietileno expandido, 

tipo Standard, nas dimensões 

de 1,10m x 1,20m x 2,30m de 

altura, com tratamento de 

resíduos através de produto 

químico, com manutenção, 

limpeza e higienização 

através de sistema a vácuo.  

DIÁRIA  12  45  340,00 15.300,00 

03  PALCO 6X4 MTS  

Em estrutura tubular 

metálica, com pilares com 

tubos galvanizados de 

diâmetro mínimo de 1½ 

polegadas (48,30mm), contra 

ventados em tubos metálicos, 

com pisos em compensado 

naval antiderrapante, 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 1¼ 

DIÁRIA  01  45  3.300,00 148.500,00 
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polegadas de modo a se fazer 

um perfeito e seguro 

nivelamento da estrutura; 

revestimento de saia 

podendo ser em lona, 

compensado ou lycra e 

fechamentos em compensado 

ou lona vinílica. Cobertura em 

lona vinílica sobre tenda em 

estrutura tubular metálica 

galvanizada, devendo a lona 

gramatura mínima de 

550g/m2 e filtro solar, de 

modo a proporcionar maior 

conforto térmico no 

ambiente. 

04  
PALCO 10X8 

MTS  

Em estrutura tubular metálica, 
com pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1½ polegadas 
(48,30mm), contra ventados 
em tubos metálicos, com pisos 
em compensado naval 
antiderrapante, 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 1¼ 
polegadas de modo a se fazer 
um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura; 
revestimento de saia podendo 
ser em lona, compensado ou 
lycra e fechamentos em 
compensado ou lona vinílica. 
Cobertura em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona gramatura 
mínima de 550g/m2 e filtro 
solar, de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no 
ambiente.  

DIÁRIA  01  45  4.200,00 189.000,00 

05  

TORRE 

PARA 

SONORIZAÇÃO 

Tipo flY, em estrutura tubular 
metálica com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 11/2polegadas 
(48,30mm), contra ventados 
em tubos metálicos, nas 
dimensões de 2,00m x 8,00m 
de altura.  

UNID  02  45  1.000,00 45.000,00 
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06  

CERCA  

MODULADA 

METÁLICA  

Em estrutura tubular metálica 
modulada nas dimensões de 
1,00m x 2,00m de 
comprimento por 1,00m de 
altura, executadas com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ¼ 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.  

METRO  150  30  30,00 900,00 

07  

CABINE DE  

SOM  

3MX2M  

Em estrutura tubular metálica, 
piso com 0,50m de altura em 
compensado ante derrapante, 
estruturado com perfil 
metálico, revestida na saia, 
fundo e laterais até o guarda 
corpo com tapume metálico, 
pintada com tinta ante 
ferruginosa na cor prata, 
cobertura 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 térmico no 
ambiente.   

DIAS  01  15  1.200,00 18.000,00 
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08  
PALANQUE  8M 

X 4M  

Em estrutura tubular metálica, 
com pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30mm), contra ventados 
em tubos metálicos, com pisos 
m 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/m² 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 ¼ 
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 ½ 
polegadas (48,30 mm) e 
espessura mínima de paredes 
com 3 mm.  

UNID  01  30  2.300,00 69.000,00 

09  

PRATICÁVEIS 

DE 

ALUMINIO 

Em estrutura tubular metálica 

nas dimensões de 2,00m x 

1,00m x de altura, revestido 

em compensado, com piso 

em compensado estruturado 

com perfil.  

DIÁRIA  20  30  300,00 9.000,00 

10  TENDA 3X3 MTS  

Cobertura 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 térmico no 
ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre 
pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30mm), contra ventados 
em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no 
solo ou em outra estrutura de 
apoio através de cabos de 
aço.  

DIÁRIA  05  30  543,82 16.314,60 
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11  TENDA 5X5 MTS  

Cobertura 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 térmico no 
ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre 
pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30mm), contra ventados 
em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no 
solo ou em outra estrutura de 
apoio através de cabos de 
aço.  

DIÁRIA  05  30  771,80 23.154,00 

12 
TENDA 10X10 

MTS 

Cobertura 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 térmico no 
ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre 
pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30mm), contra ventados 
em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no 
solo ou em outra estrutura de 
apoio através de cabos de aço  

DIÁRIA 04 30 1.798,00 53.940,00 

13  SALA DE APOIO  

Em estrutura de alumínio 
com montantes de altura de 
2,70m e placas formicada 
tipo TS na cor branca 
brilhante, piso em 
compensado ante derrapante 
estruturado com perfil 
metálico pintado com tinta 
PVA na cor preta, cobertura 
em lona vinílica com filtro 
solar que proporciona 
melhor conforto térmico, 
com a redução do calor, 
forrada e climatizada. 
Incluindo 01 ponto de 
iluminação e 03 pontos de 
tomadas a cada a cada 25m².  

DIÁRIA   02  30  1.709,20 51.276,00 

14  PÓRTICO  

Em estrutura tubular metálica 
com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1½ 
polegadas (48,30mm), 
contraventos em tubos 
metálicos com vão de 10,00m 
de largura x 5,00m de altura.  

UNID  02  30  1.700,00 51.000,00 
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15  
GRUPO 

GERADOR  

Locação de grupo gerador, 

silenciado de 

180KVA.cabeamento para 

ligação depp 4x50mm com 50 

metros. Incluso combustível 

para evento com duração de 

12 horas  

DIÁRIA  01  45  3.813,00 171.585,00 

VALOR DO TOTAL DO LOTE I 872.169,60 

 

JEFERSOM ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI 
 

ARREMATANTE DO LOTE 02 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO  

ITEM  SERVIÇO  DESCRIÇÃO  UNID  QUANT  DIAS  VL. UNIT. VL. TOTAL 

01 

SOM  

PEQUENO 

PORTE  

• 01 Mesa de som com 16 

canais e 08 auxiliares 

DIGITAL  

• 04 caixas de som modelo 
line array com falante de 3,5 
polegadas de neodímio e 
sub acoplado de 12 
polegadas já processadas e 
amplificadas.   

• 02 caixas de retorno 

amplificadas e processadas   

• 04 microfones   

• 04 pedestais  

• 06 direct boxes   

• 01 Notebook play musica    

• 02 Microfone sem fio UHF  

• 01 main Power com chave 
reversora 220v / 380v 
sistema de AC ATERRADO.  

• Cabeamento necessário para 
interligação de todo o 
sistema (microfones, 
instrumentos, potências, 
caixas, energia e etc)  

    Só será aceita caixas de som 
modelo line array e mesa de 
som digital    

DIÁRIA  01  45  1.660,00 74.700,00 

02 

SOM  

MÉDIO  

PORTE  

• 01 Mesa de som com 16 

canais e 08 auxiliares DIGITAL 

• 04 caixas de som modelo 

line array para o PA.  

• 04 caixas de som de sub 

grave.  

• 01 processador de sistema 

DIGITAL.   

• 02 caixas de retorno.  

• 01 Amplificação para o 
sistema caso as caixas e 
retornos não possuírem a 

DIÁRIA  01  45   2.710,00 121.950,00 
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mesma  

•  08 microfones   

• 06 pedestais  

• 06 direct boxes   

• 02 Notebook ´Play musica   

• 02 mic sem fio UHF  

• 01 main Power com chave 
reversora 220v / 380v sistema 
de AC ATERRADO  

•  Cabeamento necessário 
para interligação de todo o 
sistema (microfones, 
instrumentos, potências, 
caixas, energia e etc) Só será 
aceita caixas de som modelo 
line array e mesa de som 
digital  

03 

SOM  

GRANDE  

PORTE  

• 02 mesas de 48 canais com 

24 auxiliares DIGITAL.  

• 01 multicabo de 56 vias  

• 02 processadores digital de 

sistema (PA e syde)  

• 16 caixas de som modelo 

line array para o PA.  

• 16 caixas de som de sub 

grave.  

• 02 aparelhos de CDJ 

profissional  

• 01 aparelho para gravação  

• 01 side fill estéreo 

processado  

• 01 drum fill  

• 10 retornos  

• 08 fones de ouvido com seus 

amplificadores  

• 01 sistemas de contra baixo 
com 01 caixa 4x10” e 01 caixa 
1x15”  

• 02 cubos de guitarra  

• 02 microfones sem-fio UHF  

• 14 microfones SM 58  

• 16 microfones SM 57  

• 01 kit de microfones para 
bateria ( com 8 microfones no 
mínimo)  

• 18 direct-boxes  

• 28 pedestais  

• 12 clamps  

• 01 main Power com chave 
reversora 220v / 380v sistema 
de AC ATERRADO.  

• Cabeamento necessário para 

DIÁRIA  01  45  4.800,00 216.000,00 
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interligação de todo o sistema 
(microfones, instrumentos, 
potências, caixas, insert, 
energia e etc)  

•  Só será aceita caixas de som 
modelo line array e mesa de 
som digital  

•  01 sistema de 

intercomunicação entre PA e 

Palco.  

04  

CARRO 

SOM TIPO 

MINI TRIO 

Carro som ¾ com 04 caixas de 

som na frente, 06 caixas de 

som no fundo, 08 caixas de 

som na lateral (04 cada lado), 

04 retornos, mesa de som de 

32 canais e 08 auxiliares 

DIGITAl, 01 mic sem fio,16 

mic com fio, gerador de 

30kva.  

DIÁRIA  01  15  4.400,00 66.000,00 

05  

LUZ   

PEQUENO  

PORTE  

• 16 refletores de led rgbw 3w   

• 04 refletores cob ou frsbel 

de led    

• 04 ribaltas de 3wd,e  led  

• 01 modulo de disjuntor 

padrão rack com 12 canais  

• 01 mesa de luz dmx com 512 

canais  

• 01 main Power com chave 

reversora 220v / 380v   

•  Sistema de AC ATERRADO  

Extensões, cabos e conectores 

para ligação do mesmo.  

DIÁRIA  01  45  2.500,00 112.500,00 

06  

LUZ   

MÉDIO  

PORTE  

• 24 refletores de led rgbw 3w   

• 08 refletores cob ou frsbel 

de led    

• 04 minibrute de 04 

lâmpadas de led   

• 01 modulo de disjuntor 

padrão rack com 12 canais  

DIÁRIA  01  45  3.550,00 159.750,00 

  07 

LUZ 

GRANDE 

PORTE 

• 01 mesa de luz digital dmx 

512 canais no mínimo  

• 01 main Power com chave 
reversora 220v / 380v sistema 
de AC ATERRADO • 08 moving 
head 575 spot.  
• 02 strobo de de led   

• 01 maquina de haze   

Extensões , cabos e conectores 

para ligação  

• 40 refletores de led rgbw 3w   

• 12 refletor cob ou Fresnel de 

led    

• 06 minibrute de 04 

DIÁRIA  01 45 3.800,00 171.000,00 
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lâmpadas de led   

• 02 modulo de disjuntores 

padrão rack com 12 canais.  

• 01 mesa de luz digital 2048 
canais dmx avolite pearl ou 
similar  

• 01 spliter dmx de 04 canais 

no mínimo.  

• 01 main Power com chave 
reversora 220v / 380v sistema 
de AC ATERRADO 

• 20 moving head 7r.  

• 08 moving head led .  

• 08 strobo de led   

• 02 canhões seguidor hmi 

1200w.  

• 02 máquina de fumaça dmx 

com ventilador Extensões, 

cabos e conectores para 

ligação do mesmo 

VALOR TOTAL DO LOTE II 921.900,00 

  

JAPA SOUND SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 

ARREMATANTE DO LOTE 03 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DE VIDEO E TELÃO DE LED 

ITEM  SERVIÇO  DESCRIÇÃO  UNID  QUANT  DIAS  VL UNIT. VL. TOTAL 

01  
PROJEÇÃO DE 

VIDEO  

Sistema de projeção de vídeo 
com tela de projeção 
conforme tamanho ambiente 
projetor de 6000 ancilumes full 
hd, swicheher de vídeo full hd , 
02 notebook e câmera para 
transmissão simultâneas.  

DIÁRIA  01  30  2.623,50 78.705,00 

02  
TELÃO DE LED 

1  

Telão de led outdoor de no 
mínimo 6mm de resolução 
medindo de 4,0m x 2,0m. 
computador para vídeo. 
processadora de vídeo ful hd 
com send card instalada  

DIÁRIA  01  30  2.574,00 77.220,00 

03  
TELÃO DE LED 

2  

Telão de led outdoor de 6mm 

de resolução medindo de 

6,0m x 3,0m. computador 

para vídeo. Processadora de 

vídeo ful hd com send card 

instalada.  

DIÁRIA  01  30  3.800,00 114.000,00 

VALOR TOTAL III 269.925,00 
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JAPA SOUND SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 

ARREMATANTE DO LOTE 04 - SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS  

  

ITEM  SERVIÇO  DESCRIÇÃO  UNID  QUANT  DIAS  VL. UNIT. VL. TOTAL 

01 BANDA LOCAL  

Contratação de empresa de 

eventos para subsidiar a 

execução de shows de 02h30 

min minutos de BANDA 

LOCAL.   

 EVENTO  15  45  5.500,00 247.500,00 

02 
BANDA 

REGIONAL  

Contratação de empresa de 
eventos para subsidiar a 
execução de shows de 02h30 
min minutos de BANDA 
REGIONAL, previamente 
definidas com a SECTEL, com 
hospedagem e alimentação 
incluso.   

 EVENTO  15  45  20.00,00 900.00,00 

03  
BANDA 

NACIONAL  

Contratação de EMPRESA de 
eventos para subsidiar a 
execução de shows de 02h30 
min minutos de BANDA DE 
REFERÊNCIA NACIONAL, 
previamente definida com a 
SECTEL, com hospedagem e 
alimentação incluso.  

 EVENTO  02  05  240.000,00 1.200.000,00 

VALOR TOTAL IV 2.347.500,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E UNIDADE GESTORA DA ATA E ORGÃO 

PARTICIPANTES: 

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira, e nele 

estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 

fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à prestação do serviço. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula 

terceira deste instrumento. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações 

que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 

para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante 

fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

2.4 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA. 

2.4. São participantes os seguintes órgãos: 

2.4.1  Secretaria Municipal de Assistência Social. 
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2.4.2 Secretaria Municipal de Saúde. 

2.4.3 Secretaria Municipal de Educação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO 

MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.2 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

 a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento 

ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

 b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa.  

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de 

revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que 

importe, diretamente, em majoração de seus encargos. 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 

comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada. 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade 

que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de 

um ano. 
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3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação 

da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 

encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida 

de análise pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, e não poderá exceder o preço 

praticado no mercado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

a) Não cumprir as exigências deste instrumento; 

b) Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

d) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do 

instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante 

o envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 

comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se 

cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
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4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos 

fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

5.1 - O prazo de validade dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze meses), contado do 

dia posterior à data de sua publicação nos meios de publicação e a vigência dos contratos até 

31 de dezembro do exercício vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Em licitação para registro de preços é facultado a indicação da dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

7.1. A contratante deve:  

Efetuar o pagamento de acordo com as cláusulas do Contrato; 

a) Receber os serviços, objeto do Contrato nas condições avençadas; 

b) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidades da Contratada; 

c) Dar ao Contratado as condições necessárias para a regular execução do Contrato; 

d) Comunicar com antecedência a empresa contratada de toda e qualquer alteração 

referente ao Contrato; 

e) A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente da execução 

do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão, exclusivamente, à 

Contratada. 

f) Acompanhar e supervisionar a execução dos serviços, contratados, visando o 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas neste Termo de 

Referência e na legislação em vigor; 

g) Aplicar ao Contratado, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, 

especificamente este Contrato, pelo descumprimento de suas cláusulas; 

h) Transmitir as suas orientações e instruções por escrito, salvo em situações de 

urgência ou emergência, sendo-lhe reservado o direito de solicitar da Contratada por 

escrito a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais. 
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i) A contratada deverá observar rigorosamente as especificações objeto desta licitação, 

respeitando-se os requisitos mínimos exigidos, sem preferência de marcas, por mais 

semelhanças que estas possam vir a ter com as existentes no mercado. Serão aceitos 

produtos com especificações iguais ou superiores, observando, no entanto, o exclusivo 

critério de julgamento pelo menor preço.  

j) Não será aceito nenhum produto de baixa qualidade, ou de segunda mão, todo o 

material deverá ser produzido por empresa especializada e legalmente estabelecida;  

k) O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da abertura da 

licitação;  

l) Os preços formalizados no contrato permanecerão inalterados durante a execução 

contratual, salvo os casos especificados em lei e mediante justificativa formal feita à 

PMC; 

 

7.6. A contratada deve:  

a) Entregar os equipamentos, de acordo com as solicitações da equipe responsável 

pela fiscalização da execução contratual, que deverá indicar os locais onde serão 

instaladas as estruturas e executado os serviços;  

b) A empresa contratada deverá fornecer os materiais e as estruturas físicas em até 72 

(setenta e duas) horas antes do evento. Ressalte-se que Administração somente pagará 

as diárias correspondentes aos dias de evento.  

c) Entregar dos Equipamentos e prestar os serviços com padrão de qualidade, 

devendo responsabilizar-se pela substituição de qualquer item entregue em desacordo 

com as descrições constantes neste termo de referência;  

d) A contratada deverá responder por quaisquer prejuízos causados ao Evento em 

decorrência de materiais entregues sem o devido controle de qualidade, procedendo 

imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

e) A contratada deverá observar rigorosamente as especificações objeto desta 

licitação, respeitando-se os requisitos mínimos exigidos, sem preferência de marcas, 

por mais semelhanças que estas possam vir a ter com as existentes no mercado. Serão 

aceitos produtos com especificações iguais ou superiores, observando, no entanto, o 

exclusivo critério de julgamento pelo menor preço. 

f) Não será aceito nenhum produto de baixa qualidade, ou de segunda mão, todo o 

material deverá ser produzido por empresa especializada e legalmente estabelecida; 
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g) O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

abertura da licitação; 

h) Os preços formalizados no contrato permanecerão inalterados durante a execução 

contratual, salvo os casos especificados em lei e mediante justificativa formal feita à 

PMC. 

 

7.7. PAGAMENTO 

a) Os serviços serão pagos em até 30 (trinta) dias corridos contados da apresentação da 

Nota Fiscal, juntamente com as certidões de regularidade fiscal. 

 

b) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o 

CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste 

caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

c) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em 

virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais 

faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

d) A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 

 

7.8. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 

8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

7.9.  RESCISÃO CONTRATUAL 

a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  

b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até 

o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA 

terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo 

da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 

acauteladoras.  

7.10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa 

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:  
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a.1). Apresentar documentação falsa;  

a.2). Fraudar a execução contratual; 

a.3) Comportar-se de modo inidôneo;  

b) Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 

único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

b.1). Cometer fraude fiscal; ou  

b.2). Fizer declaração falsa.  

 

c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na 

execução contratual, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a 

ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente 

com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:  

 

c.1) Advertência;  

c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com este órgão, por prazo não superior a dois anos;  

c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou  

c.4) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

 

c) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do 

valor contratado.  

d) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, 

garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:  

e) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem 

que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita 

à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por 

dia corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.   

f) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar 

inexecução total do contrato.   

g) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.  
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h) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 

oficial.  

i) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 

dívida ativa.  

7.11.  UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. 

a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que 

designará representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, 

que terá as seguintes atribuições: 

a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização 

do contrato; 

a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do 

bem; 

a.3). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua 

habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à 

avaliação; 

a.4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as 

cláusulas contratuais, sempre por escrito; 

a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, 

encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe 

faltar competência; 

a.6). Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao 

setor competente, observando previamente se a fatura apresentada pela 

Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado; 

a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou 

baixa qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada; 

a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações 

do objeto contratado; 

a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, 

sem prejuízo das penalidades aplicáveis 

a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua 

execução. 

a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre 

eventuais alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, 

seja de caráter qualitativo ou quantitativo; 

 

a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) 

dias antes do término da vigência contratual, para que o mesmo possa se 

manifestar quanto ao interesse da Administração prorrogá-la. 
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b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei n
o
 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9.1. Fica eleito o Termo Judiciário de Colares - PA, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Colares (PA), 29 de junho de 2022. 

 

 

MARIA LUCIMAR BARATA 

Prefeita Municipal 

Contratante 

 

 

JAPA SOUND SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 

Joelma Gusmão Pantoja dos Santos  

Contratado 

 

 

JEFERSOM ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI 

Jeferson Costa Goldenberg 

 Contratado 

 

 

 Testemunhas: 

1º ______________________________________ 

CPF: 

JAPA SOUND SONORIZACAO E 
ILUMINACAO 
PROFISSIONAL :07522705000118

Assinado de forma digital por JAPA 
SOUND SONORIZACAO E ILUMINACAO 
PROFISSIONAL :07522705000118 
Dados: 2022.06.29 17:55:52 -03'00'



 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 
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CPF: 
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