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Contrato de Prestação de Serviço, n? 356, que
entre si celebram o MUNICÍPIO DO RECIFE e
a Empresa - MARIA JOÃO EVENTOS LIDA
ME, na forma abaixo.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, entidade de direito público interno, sediado
no Cais do Apolo, n° 925, no bairro do Recife, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF
sob o n? 10.565.000/0001-92, doravante simplesmente denominado
CONTRATANTE, com fulcro no Decreto Municipal n? 19.300, de 08.05.2002,
neste ato representado pelo Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, Sf'I. ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, brasileira, casada,
assistente social, inscrita no CPF/MF sob o n° 544.834.334-15, portadora da
cédula de identidade n° 2.855.735-SDSIPE, pelo Secretário de Finanças, Sr.
ROBERTO CHAVES PANDOLFI, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no
CPF/MF sob o n° 104.180.244-72, portador da cédula de identidade n° 871.345-
SDSIPE, todos residentes e domiciliados nesta cidade, e do outro lado, a Empresa
MARIA JOÃO EVENTOS LTDA - ME, doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.288.928/0001-77, com sede
na Av. Dr. Sofronio Portel a, n? 3569, 1° andar, Sala 03, Centro, MorenolPE,
representada neste ato pela Sf'I. CONCEIÇÃO DE CÁSSIA ALVES DA SILVA,
brasileira, solteira, comerciante, inscrita no CPF/MF sob o n? 024.751.734-83,
portadora da cédula de identidade n? 5.136.235-SSPIPE, residente e domiciliada
na Av. Bernardo Vieira de Melo, n? 2600, bairro de Piedade, Jaboatão dos
Guararapes/PE, celebram o presente instrumento, com observância estrita de suas
cláusulas, que, em sucessivo, mútua e reciprocam ente outorgam e aceitam, de
conformidade com os preceitos de direito público, além dos especificamente
previstos na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidação determinada pelo
art. 3° da Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994 - D.O.U. datado de 09 de junho de
1994, vinculado Ata de Registro de Preços n? 015/2013, referente ao Processo
Licitatório n? 024/2013, na modalidade Pregão Eletrônico n? 004/2013-FCCR, na
condição de órgão "não-participante" ou "carona" e à Proposta da
CONTRATADA, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado.

DO OBJETO

cLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de
serviços de Cessão, montagem, desmontagem, instalação, manutenção e
operacionalização de equipamentos de sonorização e iluminação, com mão de
obra e demais custos por conta da CONTRATADA, de acordo com o Termo de
Referência e a proposta da CONTRATADA, documentos que integram este
instrumento.
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PARÁGRAFO ÚNICO: OS acréscimos não previstos na caracterização do objeto,
contido nesta cláusula, e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados
com base em relatório do CONTRATANTE, mediante prévia e expressa
autorização do Secretário solicitante, sob pena de nulidade, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

DA MODALIDADEIREGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE
FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: A modalidade de que trata este Contrato é a da
execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

cLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
preço global de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), obedecendo sempre
aos preços apresentados na proposta da CONTRATADA.

§1°. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, por crédito em conta
bancária, de acordo com os serviços/equipamentos efetivamente executados e
utilizados, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a execução do objeto, mediante a
apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o devido atesto do órgão responsável
pelo acompanhamento da execução deste Contrato.

§2°. Para execução do(s) pagamento(s) de que trata esta Cláusula, a
CONTRATADA deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida sem
rasura, em letra bem legível em nome da CONTRATANTE, o nome do banco, o
número de sua conta bancária e a respectiva agência.

§3°. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor.

§4°. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela
CONTRATADA, diretamente ao Gestor deste Contrato que somente atestará a
prestação dos serviços e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando
cumpridas, pela mesma, todas as condições pactuadas.

§5°. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeçam a
liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, pelo Gestor
deste Contrato e o pagamento ficará pendente até que se providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando () /
qualquer ônus para a CONTRATANTE. ..)L/
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§6°. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de

regularidade da CONTRATADA, ou mediante a apresentação da documentação
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), relativas ao
mês a que se refere o pagamento.

§7°. Nos casos em que o serviço excedente ultrapassar o preço final
contratado, este será objeto de termo aditivo, devidamente homologado pelo
Diretor Presidente, obedecido o limite estabelecido no § IOdo art. 65 da Lei n?
8.666/93.

§8°. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

DO PRAZO DE INÍCIO DE ETAPAS E CONCLUSÃO

CLÁUSULA QUARTA: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
tendo como termo inicial o dia 22 de novembro de 2013 e termo final o dia 21 de
novembro de 2014.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

cLÁUSULA QUINTA: O prazo e local para entrega do objeto será no(s) dia(s) e
horário(s) discriminados na ordem de serviço, conforme especificações do objeto,
de acordo com o Termo de Referência.

§1°. A CONTRATMPfE poderá solicitar à CONTRATADA
disponibilização de todos os equipamentos descritos em sua proposta de preços,
para vistoriae etiquetagem, pela equipe técnica designada pela CONTRATANTE,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a emissão da ordem de serviço.

§2°. As instalações deverão ser efetuadas de acordo com o especificado na
ordem de serviço, obedecendo às orientações e/ou projetos elaborados pela equipe
técnica da CONTRATANTE, para execução fiel do objeto.

§3°. Na execução do objeto, a CONTRATADA deverá cumprir as
obrigações contratuais determinadas no Termo de Referência, Anexo I, do
Processo Licitatório n? 024/2013, na modalidade Pregão Eletrônico n? 004/2013-
CPL/FCCR e deste Instrumento.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SEXTA: Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu
objeto será recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo,
observados, no que couber, os artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei n° 8.666/93.

o pelo servidor responsável pelo atesto, na forma
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a) Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da

conformidade dos bens com as especificações;

b) Recebimento definitivo após a verificação do objeto e sua consequente
aceitação pela Administração.

§2°. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pela veracidade das informações e pela qualidade e
quantidade dos serviços executados, devendo a mesma, substituir, no prazo de até
02 (duas) horas, após a notificação da Administração, sem ônus adicional para a
CONTRATANTE, qualquer equipamento que apresentar inconformidade, sob
pena de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades
previstas neste instrumento contratual.

§3°. O objeto será recebido pelo servidor da CONTRATADA, que
atestará o recebimento, na forma da legislação financeira municipal.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA E CATEGORIA ECONÔMICA.

clÁUSULA SÉTIMA: OS recursos alocados para a execução deste contrato têm
como fonte o Tesouro Municipal, e correrão à conta das Dotações Orçamentárias
nOs2901.14.0422.1222.2.0029, 5901.08.0244.1204.2.0518 - Elemento de Despesa
33.90.39 e Fontes: 0245 e 0100.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

clÁUSULA OITAVA: O regime jurídico deste contrato confere ao
CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no artigo 58 da Lei n° 8.666/93.

clÁUSULA NONA: Constitui obrigação do CONTRATANTE, além da
constante do artigo 66 da Lei n° 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de
Contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos
municipais, das características e dos valores pagos referentes à liquidação da
despesa deste contrato, bem como:

I) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;

II) Documentar as ocorrências e controlar os prazos de resolução das
pendências;

III) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos
serviços;
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IV) Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos

cometidos pela CONTRATADA;

V) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução da Ata de Registro
de Preços, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações
desta;

VI) Permitir o acesso dos empregados pela CONTRATADA, quando
necessário, para execução dos serviços e prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados por esta, desde que
observadas às normas de segurança;

VII) Rejeitar qualquer equipamento entregue equivocadamente ou em
desacordo com as especificações mínimas exigidas;

VIII) Efetuar os pagamentos devidos nas condições pactuadas;

IX) Notificar a CONTRATADA quanto à requisição do objeto mediante o
envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada
pessoalmente pela CONTRATATA;

X) Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na
execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA: São conferidos à CONTRATADA os direitos
relacionados no artigo 59, §2° do artigo 79 e artigo 109 da Lei n° 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Constituem obrigações da
CONTRATADA, além das constantes dos artigos 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n°
8.666/93: .

I) Manter, durante a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigi das na licitação, sobretudo no que pertine à comprovação da
inexistência de débitos perante a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, bem como junto ao INSS e FGTS;

11) Responsabilizar-se por todos os materiais, mão de obra, equipamentos,
ferramentas, transportes verticais e horizontais, abastecimentos,
combustíveis e todos os demais serviços e utensílios necessários à
execução do objeto licitado;

111) Responsabilizar-se por todas as despesas com mão de obra, inclusive
leis sociais, seguros contra acidentes, estadias, viagens, dentre outros;
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IV) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,

no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções, resultantes de erro ou falha de execução, salvo quando
o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sem
ônus para a CONTRATANTE material e mão de obra;

V) Executar os serviços nos dias e horários estabelecidos pela
CONTRATANTE;

VI) Obedecer às orientações dos técnicos da CONTRATANTE,
especificações e atendimento às normas da legislação em vigor, bem
como executar os serviços sem que venha causar transtornos à
população;

VII) Limpar todo o local, após a execução de todos os trabalhos, para
entrega à CONTRATANTE;

VIII) Manter preposto com qualificação técnica especifica na área dos
serviços designados a representá-Ia perante a CONTRATANTE no
atendimento de todas as solicitações e acompanhamento das atividades
desenvolvidas, sem ônus para a CONTRATANTE;

IX) Disponibilizar os telefones, correio eletrônico e fax para contato em
caso de necessidade de assistência técnica corretiva, comunicando à
CONTRATANTE quaisquer alterações;

X) Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento
dos serviços, à preservação dos bens da CONTRATANTE, bem como
de terceiros.

XI) Respeitar o sistema de segurança da CONTRATANTE e fornecer
todas as informações solicitadas pela mesma, devendo ainda, os seus
técnicos apresentarem-se devidamente identificados por crachá e/ou
uniforme da empresa.

XII) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
os empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o
exercício da atividade;

XIII) Responder por danos e bens materiais, e avarias que venham a ser
causadas por seus empregados ou preposto, a CONTRATANTE e ou a
terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade;

XIV) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for,
desde que praticada por seus empregados no recinto da
CONTRATANTE;
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XV) Submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação para retirada de

quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder à
sua devolução, no prazo fixado;

XVI) Atender prontamente a qualquer solicitação da Fiscalização da
CONTRATANTE para execução dos serviços;

XVII) Disponibilizar equipe técnica devidamente qualificada em quantidade
necessária ao bom andamento dos serviços e da operacionalização dos
equipamentos, durante todo o período da contratação.

XVIII) Disponibilizar fios, cabos, conectores, box truss e treliças suficientes
para instalação e funcionamento do sistema. Prevenção contra incêndio
(extintores) e Aterramento, de acordo com as normas técnicas da
legislação em vigor.

XIX) Responsabilizar-se permanentemente, pela guarda, vigilância,
segurança e manutenção dos equipamentos, materiais e ferramentas
utilizadas para a prestação de serviços, não cabendo à
CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos,
desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e
ferramentas.

XX) Comprometer-se a não veicular, em hipótese alguma, publicidade ou
qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta Ata, sem
a prévia autorização da CONTRATANTE;

XXI) Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos e
fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de
solicitação;

XXII) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

XXIII) Assinar este Contrato e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, contado da convocação;

XXIV) Garantir o pleno atendimento a todas as normas relativas à segurança,
mesmo das que possam surgir no decorrer da prestação dos serviços;

XXV) Comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientações
fornecidas pela CONTRATANTE.
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DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Compete à Secretária de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos a designação, mediante Termo específico, do servidor
responsável para exercer a fiscalização e acompanhamento deste Contrato,
competindo-lhe, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666/93, informar à
Administração sobre eventuais vícios ou irregularidades, propor as soluções e as
sanções que entender cabíveis para regularidades das faltas e defeitos observadas,
conforme o disposto neste Contrato, admitida participação de terceiros, para
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§I°. O servidor designado será responsabilizado por quaisquer atos
omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em
desacordo com a Lei 8.666/93 ou aos termos e Cláusulas do presente Contrato,
sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios,
sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa
ou dolo tenha dado causa.

§2.0 O servidor designado deverá tomar ciência de sua incumbência de
fiscalização e acompanhamento contratual mediante Termo específico, no qual
informará sua anuência com sua responsabilização administrativa, civil e criminal
no caso das infrações mencionadas no Parágrafo anterior.

DAS ALTERAÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As alterações porventura necessárias ao fiel
cumprimento do objeto deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do
art. 65 da Lei n° 8.666/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que
passará a integrar este Contrato.

. DAS SANÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa:

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes;

b) Multa de:

b.I) multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato no
caso de atraso na prestação do serviço;

b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, nos casos de inexecução parcial ou total, execução
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c) Impedimento de licitar com o Município e descredenciamento do sistema
municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com
fundamento no art. 7° da Lei n? 10.520/2002

c.l) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87, III da Lei n?
8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, na forma do art. 87, IV da Lei n? 8.666/1993.

§1°. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo,
será descontado do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE ou
cobrado judicialmente.

§2°. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão
ser aplicadas cumulativamente ou não, à pena de multa.

§3°. As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" desta cláusula poderão ser
aplicadas a CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar
recolhimentos de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da
licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração.

§4°. Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie
ou se for considerada procedente a multa, esta será notificada a recolher ao erário
municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação
pela autoridade competente.

§5°. Uma vez recolhida a multa de que trata esta cláusula e, na hipótese de
vir a CONTRATADA lograr êxito em recurso que apresentar, o
CONTRATANTE devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.

§6°. Impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE, e
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais
cominações legais, a CONTRATADA que:

a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o
Contrato;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar na execução do contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo;
g) cometer fraude fiscal.
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DA RESCISÃO

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste contrato
dará ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas as disposições
da Lei n° 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das penalidades
determinadas neste instrumento.

DA LICITAÇÃO

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente instrumento contratual decorrente
vinculado à Ata de Registro de Preços n? 015/2013, referente ao Processo
Licitatório n? 024/2013, na modalidade Pregão Eletrônico n? 004/2013-FCCR, na
condição de órgão "não - participante" ou "carona".

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fazem parte integrante deste contrato,
independente de transcrição, os seguintes documentos: Ofício n? 558/2013-
GGAF/SDSDH, de 13.11.2013; Ofício n? 1347/20 13-GAB/SDSDH, de
13.11.2013, com a autorização do Conselho de Política Financeira; Bloqueios de
Saldos Orçamentário e Financeiros, nOs 2013.59 01.5.171 e 2013.29 01.5.42;
Declaração do Solicitante da Carona, de 08.11.2013; Autorização do Detentor da
Ata, de 07.10.2013; Ofício n? 1097-N2013-GAB/SDSDH, de 20.09.2013; Carta
Comercial Presidência 019/2013, de 12.09.2013; Ofício n? 437/2013-
GGAF/SDSDH, de 06.09.2013; Ofício n" 98/2013-UNIAD/GGAF/SDSDH, de
19.11.2013; Ofício n? 558/2013-GGAF/SDSDH, da Gerencia Geral de
Licitações e Compras, de 19.11.2013; Análise da Assistência Técnica da
Gerência Geral de Licitações e Compras - GGLIC, de 22.11.2013; Termo de
Ciência da Fiscalização; Ata de Registro de Preços n? 015/2013, referente ao
Processo Licitatório n? 024/2013, na modalidade Pregão Eletrônico n? 004/2013-
FCCR, na condição de órgão "não-participante" ou "carona", a proposta da
CONTRATADA.

DO FORO

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica desde já, declarado pelas partes, com base
no § 2° do art. 55 da Lei n° 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do
Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na
execução deste contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em
04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de
02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em
livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o artigo 60 da

_ ~J.9iL~no. 8.666/93.

ciano 8. Gestelra
Se etánc b,:'~LÍtivo·Mal. 96.981-3

Secretaria de Assuntos Jurídicos - PCR
Cais do Apoio, 925

Recife Pernambuco
CEP 50,030-903

fone (81) 3355,8000
www.recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO

RECIFE
Contrato de Prestação de Serviço, n" 356,
que entre si celebram o MUNICÍPIO DO
RECIFE e a Empresa MARIA JOÃO
EVENTOS LTDA - ME.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

rçÃo DECAsS L SDA-$rJ
Maria João Eventos Ltda ME,

CONTRATADA

,__ r~C~\~
ciano-B. Gestelra

S cretário Executivo • Mat. 96.981-3
Secretaria de Assuntos Jurídicos· PCR

Cais do Apoio, 925
Recife Pernambuco

CEP50.030-903
fone (81) 3355.8000
www.recife.pe.gov.br

TESTEMUNHAS:
l. ------~--------------CPF/MF n° _

2. _

CPF/MF n° ------------T"'~:_=_-
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Cais do Apoio, 925
Recife Pernambuco

CEP50.030-903
fone (81) 3355.8000
www.recife.pe.gov.br

G;;,..·.···~.f..\{" • h
, t ,

v· ., tA' .~,

PREFEITURA DO

RECIFE
EXTRATO DO CONTRATO N° 356, FIRMADO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

Modalidade:

Base Legal:

Processo de Licitação:

Contratantes:

Objeto:

Preço Global:

Prazo:

Dotações Orçamentárias:

Recurso Financeiro:

Pregão Eletrônico.

Art. 22 do Decreto Municipal na 27.070, de 10
de maio de 2013.

Ata de Registro de Preços na 015/2013,
referente ao Processo Licitatório na 024/2013,
na modalidade Pregão Eletrônico n? 004/2013-
FCCR, na condição de órgão "não-participante"
ou "carona".

MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS E A EMPRESA MARIA JOÃO
EVENTOS LTDA - ME.

A prestação de serviços de Cessão, montagem,
desmontagem, instalação, manutenção e
operacionalização de equipamentos de
sonorização e iluminação, com mão de obra e
demais custos por conta da CONTRATADA, de
acordo com o Termo de Referência e a proposta
da CONTRATADA, documentos que integram
este instrumento.

R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais).

De 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o
dia 22 de novembro de 2013 e termo final o dia
21 de novembro de 2014.

nOs 2901.14.0422.1222.2.0029,
5901.08.0244.1204.2.0518 Elemento de
Despesa 33.90.39 e Fontes: 0245 e 0100.

Tesouro Municipal.
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V-



Prefeitura da Cidade do Recife
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