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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 051/2013 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2013 
 
 

  Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que entre si fazem o 
Município de Planalto e a empresa Juvalmar Estruturas para Eventos Ltda., na forma 
abaixo: 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e 
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, 
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.031.944-3 e do CPF/MF 
sob nº 643.844.469-34. 
CONTRATADA: JUVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA., inscrita 
no CNPJ sob nº. 15.086.679/0001-50, com sede na Rua Paraguai, nº 1089, Município 
de Santa Helena, Estado do Paraná, neste ato representada por seu administrador Sr. 
JUCIER SAVARIS, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº. 1.305.574 
SSP/SC e do CPF nº. 976.020.359-68, residente e domiciliado na Rua Flamboyant, nº 
03, Centro, Município de Santa Helena, Estado do Paraná. 
  CLÁUSULA PRIMEIRA 
  DO OBJETO DO CONTRATO 
  O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada visando à locação temporária de pirâmides, estandes, estrutura para a 
central comissão organizadora - CCO, bilheteria, banheiros químicos e tapumes, 
destinados a Expofeira e eventos realizados pelo Município de Planalto, conforme 
abaixo segue: 
ITEM QUANT. UNID. OBJETO PREÇO 

UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

01 120 DIÁRIA Pirâmide fechada, tamanho 6 x 6 m, 
cobertura em lona branca black-out estilo 
piramidal, com base em estrutura metálica 
constituída e composta de calhas inteiriças 
laterais para captação e escoamento de 
água e abertura superior com protetor 
triangular tipo chapéu para evasão de ar 
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés 
de sustentação lateral. 

166,60 19.992,00 

02 100 DIÁRIA Pirâmide fechada, tamanho 10x 10 m, 
cobertura em lona branca black-out estilo 
piramidal, com base em estrutura metálica 

294,00 29.400,00 
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constituída e composta de calhas inteiriças 
laterais para captação e escoamento de 
água e abertura superior com protetor 
triangular tipo chapéu para evasão de ar 
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés 
de sustentação lateral. 

03 04 DIÁRIA Estrutura para CCO, medindo 8x6 m, 
estrutura em alumínio divisória chapas ts 
dupla face branca, altura de 2,7m, frente 
meio de chapa meia de vidro, sala de 
recepção, mobiliado com 1 ar 
condicionado, 4 banquetas, 2 mesas bistrô, 
8 cadeiras estofadas, 2 mesas de ferro, 
cobertura em vidro fume, 1 frigobar, 
coberta com pirâmide de 10x10 metros. 

1.176,00 4.704,00 

04 2000 M² Tablado em madeira deck (diária), 
devidamente nivelados. 

2,94 5.880,00 

05 9.000 M² Estande básico (diária), dividido em vários 
estandes, estrutura de alumínio, divisória 
em chapa ts dupla face branca, altura de 
2,20 m, spot de iluminação a cada 3 
metros, uma tomada de energia por stand, 
testeira de identificação de 1,00x0,50 
metros, em letra arial  preta, forração 
interna carpe cinza, passarela em carpete 
vermelho, devidamente afixado com fita 
dupla face. 

6,86 61.740,00 

06 80 DIÁRIA Banheiro químico nas dimensões de 1,37m 
x 1,37m. 

98,00 7.840,00 

07 08 DIÁRIA Bilheteria “caixa” medindo 2x2 m, cada em 
alumínio e ts. 

147,00 1.176,00 

08 08 DIÁRIA Estande medindo 3x3 metros cada, para 
serem usadas para a Rádio Feira e 
Secretaria de Saúde. 

235,20 1.881,60 

09 250 DIÁRIA “TAPUME” de isolamento em lata, altura 
de 1,00X2,20 metros para serem usados na 
área de shows. 

12,74 3.185,00 

TOTAL  135.798,60 

  Parágrafo Único – Integram e completam o presente termo Contratual, 
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013, juntamente com 
seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
  CLÁUSULA SEGUNDA 
  DO VALOR 
  Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 135.798,60 (cento e trinta e cinco mil, 
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setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), daqui a diante denominado 
VALOR CONTRATUAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
  DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
  Parágrafo Primeiro: A forma de entrega dos objetos será parcial, ou 
seja, conforme a necessidade de consumo do Município de Planalto.  

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues em perfeitas 
condições de uso, nos locais e nos prazos definidos pela Organização do Evento. 

Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a 
suas expensas, os objetos que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento 
não importará na aceitação. 
  CLÁUSULA QUARTA 
  DA FORMA DE PAGAMENTO 
  Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados em até 15 
(quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação da(s) respectiva(s) 
nota(s) fiscal(is). 
  Parágrafo Segundo - Para cobertura das despesas decorrentes desta 
Contratação serão utilizados recursos provenientes das DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000 

2570 12.135.23.692.2201-2092 0.1.00.0000000 

2720 14.138.13.392.1301-2098 0.1.00.0000000 

  CLÁUSULA QUINTA 
  DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
  Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber 
os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o 
valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
  Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução 

do Contrato; 
c) Liberar o local para montagem e desmontagem das estruturas; 
d) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela contratada; 
e) Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, de acordo com as 

obrigações assumidas no contrato e na proposta de preços; 
f) Efetuar os pagamentos na forma e prazos estabelecidos, se atendidas 

às exigências assumidas. 
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Fornecer os objetos deste Contrato na forma e especificações 

ajustadas; 
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b) Montar, desmontar e transportar os objetos no prazo rigorosamente 
exigido pela organização do evento; 

c) Fornecer os objetos todos de boa qualidade e perfeito estado de 
conservação, sem sujidades e imperfeições; 

d) Fornecer os equipamentos necessários à instalação dos objetos 
(ferramentas, maquinários e aparelhamento), responsabilizando-se 
pela guarda, segurança e proteção de todo o equipamento utilizado, 
até a conclusão dos serviços; 

e) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início 
da execução do Contrato; 

f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a 
medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a 
trabalhar com equipamentos individuais de segurança/prevenção 
de acidentes de trabalho; 

g) Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados diretamente à 
administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados; 

i) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes; 

j) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa 
pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única 
e exclusivamente a CONTRATADA; 

k) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

l) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

  CLÁUSULA SEXTA 
  DA CESSÃO DO CONTRATO 
  A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma 
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuência expressa da Contratante. 
  CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

                      Parágrafo Primeiro – A contratada quando ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
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licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
  Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo 
descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual 
que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de 
Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de multa esta 
corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
  Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui 
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 
Prefeitura do Município de Planalto. 

CLÁUSULA OITAVA 
  DA RESCISÃO 
  O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
  Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 
8.666/93. 
  CLÁUSULA NONA 
  DA VIGÊNCIA 
  O prazo de vigência será até 31/03/2014. 
  CLÁUSULA DÉCIMA    
  DOS CASOS OMISSOS 
  Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, 
com base na legislação em vigor. 
  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
  DO FORO 
  As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema, Estado do Paraná. Não 
obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, 
citação inicial e outras medidas em direito permitidas.  
  Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza 
efeitos legais. 
 

Planalto-Pr. 24 de setembro de 2013  
 
 
______________________________              ____________________________ 
            CONTRATANTE                                                       CONTRATADA   
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 TESTEMUNHAS:..................................................         ................................................... 

 


