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Processo Licitatório n°.192/2022. 
Carta Convite n°.009/2022. 

Contrato n°.0275/2022. 
 

Contratante 
Razão Social: Prefeitura Municipal de MARIPÁ DE MINAS. 
Logradouro: Praça São Sebastião   n°.162   Bairro: Centro. 
Cidade: MARIPA DE MINAS  UF: MINAS GERAIS  CEP: 36.608-000  TEL:(32)3263-1310. 
CNPJ: 017.724.162/0001-75. 
 

Contratada 
Razão Social: ABCJ EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. – ME. 
Logradouro: AV. CELSO COSME DE CASTRO   n°.554   Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL. 
Cidade: SAO JOAO NEPOMUCENO    UF: MG.   CEP: 36680-000  TEL: (32) 99991-0835. 
CNPJ: 18.500.889/0001-31. 
 

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente 
ao Processo Licitatório nº.192/2022, instaurado sob a modalidade de Carta Convite          
n°.009/2022, regido pela lei federal n°.8666/1993 e 10520/2002, o CONTRATANTE 
autoriza a CONTRATADA a prestar e/ou fornecer os serviços e/ou produtos abaixo 
relacionados, de acordo com as condições estabelecidas no edital e em sua proposta, 
documentos estes que integram este contrato como se nele estivessem fielmente 
transcritos. 
 
OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada em 
promoção de eventos de grande porte para organização e realização da 41ª Exposição 
Agropecuária e 5ª Festa do Peão de Maripá de Minas, conforme solicitado pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme abaixo relacionados pelos 
preços específicos:  

 

Especificação do Material, Obra e/ou Serviço: 
 

N°. 
Item 

Quant. Unid. Especificação Valor 
Total 

1 1 Unid. ►Contratação de empresa especializada em promoção 
de eventos de grande porte para organização e 
realização da 41ª Exposição Agropecuária e 5ª Festa 
do Peão de Maripá de Minas, conforme solicitado pela 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, conforme descrição a seguir: 
 
4.1 – ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO. 
4.1.1 - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. 
►Planejamento, execução e controle que viabilizem a 

realização do evento, conforme detalhamento das 

atividades a seguir descritas que serão acompanhadas 

e fiscalizadas pela comissão do evento que elabora 

119.290,00 
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este projeto. 

►A empresa deverá executar em parceria com a 

contratante, a organização, a execução e o controle de 

todas as etapas do evento, desde de a construção de 

planta baixa, liberação junto aos órgãos competentes 

(CBMMG), acompanhamento das montagens e 

desmontagens das estruturas de palco, banheiros, 

tendas, sonorização e iluminação e demais 

equipamentos necessários ao adequado funcionamento 

do espaço físico conforme determinações legais e de 

segurança. 

►Acompanhar e cumprir cronograma de horário para a 

realização das apresentações no palco e início e 

término do evento, conforme orientações da 

contratante. 

►Elaborar toda planilha de material necessário a ser 

alugado para efetiva execução do evento. 

►Deixar a disposição da contratante durante todo o 

período de montagem do evento e ao longo de sua 

execução uma equipe qualificada para atender as 

demandas de organização. 

►Fornecer equipe para atuar juntamente com Defesa 

Civil e a Polícia Militar no mapeamento e na 

organização prévia do transito no entorno do espaço do 

evento. 

 
4.1.2 - Recepção do evento da recepção das 
autoridades convidadas para a abertura oficial do 
evento. 
 
►Deverá a empresa organizar nas acomodações 
fornecidas pela contratante uma recepção para 
acolhimento das autoridades convidadas para a 
abertura do evento. Estima-se a presença de 180 
convidados, deverão ser servidos; 
►COMIDAS: salgadinhos fritos e assados, petiscos 
mineiros como, jiló, mandioquinha e polenta fritos, 
torresminho, pastel de angu, pernil, frios (queijos, 
presunto, azeitona, salaminho) e caldo.  
►BEBIDAS: Água, Sucos e refrigerantes de vários 
sabores 
►A ornamentação do local, bem como todos os 
vasilhames e utensílios necessários e a mão de obra 
deverão ser providenciados e estar completamente 
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prontos para a recepção que ocorrerá no dia 16/09 às 
19:00 horas e terá aproximadamente 02 horas de 
duração.  
►Deverá a empresa fornecer um mínimo de 06 
garçons que tenham experiência e trabalhem 
devidamente uniformizados. 
 
4.2.6 – Fornecimento de produção local para os 
artistas contratados. 
 
Receber, acompanhar, hospedar e acolher os artistas 
RICK E RICARDO / LOUBET – 16/09/2022, JOÃO 
NETO E FREDERICO / LEONARDO DE FREITAS E 
FABIANO – 17/09/2022 E MAYCK E LYAN – 
18/09/2022, sendo responsável por; 
 
►CKECK LIST: enviar todos os dados necessários ao 
preenchimento das exigências dos artistas para as 
respectivas produções, de acordo com os modelos e 
contatos de cada produtor. 
►HOSPEDAGEM: receber e promover acomodações 
em hotel adequado, de acordo com o IMPUT LIST de 
cada artista: 
LOUBET – 20 acomodações  
RICK E RICARDO – 16 acomodações  
JOÃO NETO E FREDERICO – 28 acomodações  
LEONARDO DE FREITAS E FABIANO – 12 
acomodações  
MAYCK E LYAN -  
►DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO: fornecer diárias a 
cada produtor na chegada da banda e/ou artista, o que 
ocorrer primeiro. 
►TRANSLADO LOCAL: providenciar o translado dos 
artistas e equipes em 02 Vans executivas particulares, 
com motoristas devidamente habilitados, uniformizados 
que ficarão disponíveis ao artista da hora de sua 
chegada (12:00 horas) até o final do show e de acordo 
com a necessidade de cada artista.  
►CARREGADORES: fornecer 08 colaboradores que 
ficarão à disposição da produção de cada artista para 
auxiliar na mobilidade dos equipamentos demandados. 
►CAMARIM: atender a cada artista conforme listagem 
encaminhada e anexa neste edital, com itens de 
consumo (bebidas e comidas), material solicitado e 
mão de obra necessária adequada à para a execução 
deste serviço e da limpeza do ambiente. 
Lista base de produtos necessários: 
. Produtos descartáveis (talheres, pratos, copos, 
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palitos e guardanapos) 
. Bebidas (Água com e sem gás, refrigerantes 
diversos, energéticos, achocolatados, água de 
coco, água tônica, sucos, isotônicos, café, leite, 
cervejas e destilados.) 
. Comidas (Sanduíche natural, frutas, tábua de frios, 
salgados, comida japonesa, barra de cereal, 
porções de carne, porções de mandioca, ovos, 
bombons, chicletes) 
. Toalhas brancas de rosto, balde de gelo, toalhas 
de mesa, tapetes. 
 
4.2.7 – Disponibilização de diárias de brigadista ou 
bombeiro civil. 
 
►10 brigadistas ou bombeiro civil para o dia 
16/09/2022 – SEXTA-FEIRA 
►10 brigadistas ou bombeiro civil para o dia 
17/09/2022 – SÁBADO  
►10 brigadistas ou bombeiro civil para o dia 
18/09/2022 – DOMINGO  
►Todos os profissionais deverão estar devidamente 
uniformizados, treinados para atuar na prevenção e 
combate de incêndios, bem como realizar os primeiros 
atendimentos em casos de situações de emergência. 
Deverão todos apresentar os certificados de 
competência atualizados para serem anexos no projeto 
de liberação do evento. 
 
4.2.8 – Disponibilização de diárias de serviço de 
apoio logístico, vigia e direcionamento de público. 
►15 colaboradores para o dia 16/09/2022 – SEXTA-
FEIRA 
►15 colaboradores para o dia 17/09/2022 – SÁBADO  
►15 colaboradores para o dia 18/09/2022 – DOMINGO  
►Todos deverão estar uniformizados, com 
identificação, desarmados e trabalharão no auxílio a 
organização do evento, zelando pela ordem e bem 
estar do público presente, auxiliando na organização do 
trânsito no entorno do evento e nas proximidades do 
palco, sempre em parceria com a polícia militar. 
 
4.2.9 – Fornecimento de apresentações locais. 
 
►A empresa deverá realizar a contratação de artistas 
sertanejos preferencialmente da cultura local para 
apresentações em palco alternativo, denominado 
“FORRÓ DE BARRACA”, para completar a grade de 
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apresentações do evento; nos dias; 
Dia 17/09 – 03 apresentações sertanejas, acústicas 
(voz e violão ou teclados) 
Dia 18/09 – 03 apresentações sertanejas, acústicas 
(voz e violão ou teclados) 
Deverá a empresa vencedora atender todas as 
exigências de camarim solicitadas pelos artistas 
contratados. 
 
4.2.10 – Fornecimento de locutor. 
 
►Disponibilizar serviço de um locutor profissional que 
tenha experiência em cerimoniais e aberturas de 
eventos e seja reconhecido regionalmente. 
 
4.3 – Divulgação do Evento: 
 
4.3.1 - Da divulgação e publicidade anterior e 
posterior ao evento. 
 
►Confecção de 500 convites coloridos, formato de 
folder com tamanho mínimo de 30cmX21cm com duas 
abas, impressão colorida, em modelo pré-aprovado 
pela administração; 
►Confecção de 5000 panfletos com tamanho mínimo 
de 14,5cmX21cm, impressão colorida, em modelo pré 
aprovado pela administração, deverá a empresa 
fornecer mão de obra para distribuição deste material 
em Maripá de Minas e nas cidades vizinhas; 
►Montagem de Spot do evento para carro de som e 
rádios; 
►Veiculação da propaganda do evento nas principais 
rádios da região; 
►Propaganda volante num raio de até 100km da sede 
do evento; 
►Confecção de artes e vídeos para a redes sociais e 
internet 
►Confecção de 03 banners que serão colocados no 
portal de entrada do evento, sendo; 02 banners de 
02mX04m e 01banner de 1,5mX06m, em modelo pré-
aprovado pela administração. 
► Confecção de um banner de tamanho 20mX2,5m, 
em modelo pré aprovado pela administração. 
 
4.5 - Concurso de Gado Leiteiro: 
 
4.5.1 - Da organização do torneio leiteiro: 
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►A empresa deverá fornecer um café da manhã e um 
café da tarde para os produtores rurais e expositores 
de gado, durantes os dias do torneio leiteiro. 
►Deverá a empresa fornecer mão de obra que se fizer 
necessária para auxiliar a Contratante na organização e 
montagem do espaço físico onde será realizado o 
Torneio. 
► Fornecer a silagem.  
► Fornecer a Maravalha de madeira.  
► Fornecer gratificação aos retireiros que participaram 
do evento. 
► Fornecer 16 troféus com 30cm de altura, feito em 
vidro ou acrílico adesivados com suporte de madeira, o 
modelo deverá ser pré aprovado pela administração e 
16 margaridas. 
►Confeccionar um banner de tamanho 3mX2m em 
modelo que será fornecido pela administração, e 
fornecer estrutura para sua colocação. 
 
4.5.2 - Da premiação do torneio leiteiro: 
 
►A empresa será responsável pela PREMIAÇÃO EM 
ESPÉCIE, para os participantes do concurso leiteiro 
num valor mínimo de R$30.000,00 (trinta mil reais) que 
será distribuído entre os participantes, considerando a 
produção leiteira do gado (deverá ser pago por todo 
leite coletado durante o torneio, um valor de até 4X o 
preço de mercado como forma de distribuição da 
premiação aos participantes do evento.)  
► Em contrapartida a empresa passa a ter o direito de 
exploração ou comercialização da praça de 
alimentação do evento. 

 
Valor 
 
Dá - se ao presente instrumento o valor global de R$ 119.290,00 (cento e dezenove mil e 
duzentos e noventa reais), valor este que será da seguinte forma: 
 

● 1ª. Parcela: R$35.787,00 (trinta e cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais) na 
assinatura do contrato. 
● 2ª. Parcela: R$47.716,00 (quarenta e sete mil e setecentos e dezesseis reais), no final 
do evento. 
● 3ª. Parcela: R$35.787,00 (trinta e cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais), dez 
dias após o final do evento. 
 

Forma de Pagamento 
 

Os pagamentos serão efetuados conforme descrito acima e de acordo com a execução 
do objeto supracitado, numa proporção direta ao percentual concluído. Após a 
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apresentação do documento de cobrança pela CONTRATADA, a critério do MUNICÍPIO, 
o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite da documentação fiscal 
pela administração. 
Na eventualidade de a CONTRATADA paralisar a execução do objeto previsto neste 
contrato por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não 
realizados. 
 

Dotação Orçamentária 
 

As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela(s) seguinte(s) 
dotação(ões) orçamentárias(s) n°.:  
 

02.04000.20.606.0013.237-339039 - Realização de Exposição Agropecuária e Concurso 
Leiteiro / 100. 
 
Prazo 
 
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, 
encerrando-se em 30/09/2022, ou quando concluído todo o objeto licitado, a critério do 
MUNICÍPIO. 
 

Condições Gerais Contratuais 
 

PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 - O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer 
alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo 
consubstanciado em termo aditivo. 
 
SEGUNDA - DO PREÇO 
 

2.1 - Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, "d" da lei 
federal n°.8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente 
comprovada pela CONTRATADA. 
 
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

3.1 – A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a responsabilidade de 
indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em 
razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, 
desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que 
tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem 
prejuízo da responsabilidade criminal cabível. 
3.2 – Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, a 
CONTRATADA a: 
3.2.1 – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho 
nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de 
proteção individual. 
3.2.2 - Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo 
ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
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3.3 – O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a 
inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação 
das seguintes sanções à CONTRATADA: 
3.3.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes 
ser superior a 12 horas. 
3.3.2 - Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do 
especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do 
serviço em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto). 
3.3.3 - Multa rescisória no valor de 1% (um por cento) do valor do contrato. 
3.3.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades 
nas repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento da contratada.  
3.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço 
público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento da contratada.  
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções 
acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação da contratada. 
3.4 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor 
do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo. 
3.5 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem 
em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da 
garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
3.6 – Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), dos itens 
contratados no prazo determinado pela contratante para fins de aprovação dos eventos. 
 
QUARTA - DAS RESPONSÁBILIDADES DO CONTRATANTE 
 
4.1 – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 
4.2 – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, 
como anexos, integram este instrumento. 
 
QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designado 
pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em 
conformidade com o previsto neste instrumento. 
5.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos 
órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
5.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item 
anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos. 
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5.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições 
previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou 
mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou 
alteração do que ficou pactuado. 
5.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será sempre 
por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação 
fundada em ordens ou declarações verbais. 
5.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
5.6 – A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto. 
 
SEXTA - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 
 
6.1 – As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito 
ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e 
outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na 
medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações. 
6.2 – A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos 
acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, 
imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar 
ou retardar a execução do pactuado. 
6.3 – Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo 
contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a 
faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por 
cento) do prazo pactuado. 
 
SÉTIMA - DA RECISÃO 
 
7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/1993. 
7.2 – A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei. 
7.3 – Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE 
estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993. 
 
OITAVA - DO FORO 
 
8.1 – Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO (Comarca de Bicas), com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir 
quaisquer questões decorrentes da execução deste instrumento. 
 
NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 – A CONTRATADA, ainda que demandada, administrativa ou judicialmente, não 

poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, 
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incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua 

conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, 

qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem 

instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação. 

9.2 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao 

CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização 

específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e 

todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que 

se fará por termo aditivo assinado pelas partes. Em havendo interesse público e vontade 

das partes, o presente contrato poderá também ser prorrogado por igual período na forma 

e condições previstas no art. 57 da Lei nº.8.666/1993. 

9.3 – O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, 

representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, 

novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais 

poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e 

impresso em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de 

direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
Maripá de Minas, 25 de agosto de 2022. 

 
 

___________________________               ___________________________________ 
  Município de Maripá de Minas                   ABCJ Eventos e Locações Ltda. – ME. 
 Vagner Fonseca Costa-Prefeito       CNPJ.: 18.500.889/0001-31.  
               Contratante                   Contratada 
 
 
Testemunhas:  ____________________                   ____________________ 
                          CPF.:                                                  CPF.: 


