CONTRATO N° 110/2017
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CONTRATO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO,
CONTRATAçÃO DE EMPRESA
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS PARA EVENTOS E
FESTEJOS
ANUAIS
COM
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE
PALCOS E ILUMINAÇÃO E SOM,
GERADOR,
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM
EVENTOS
COM
VÍDEO
MONITORAMENTO
PARA
VIGILÂNCIA (COM CÂMERAS FIXA
E AÉREA MOVEL) E SEGURANÇA
DE SOLO, E SHOW PIROTÉCNICO,
PARA MUNICIPIO DE ITAJUIPE.
QUE
FAZEM
ENTRE
SI
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAJUÍPE E A EMPRESA GOLDEN
PALCO PRODUÇÕES ARTISTICA
LTDA.
MUNICÍPIO DE ITAjUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 14.147.946/0001-90 com sede na Praça Adonias Filho n.°16, nesta
cidade de ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito o sr'.
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade n.° 0838171150-SSP-BA, C.P.F n.° 920.624.825-15, residente e
domiciliado a Rua Maria Pedro Hage, 281, Centro, nesta cidade, no uso das
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por
diante designada simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa GOLDEN PALCO
PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA, CNPJ n° 04.378.466/0001-86, Inscrição Estadual
n° 055.039.468 situado à Avenida Alexandre Quinto, n° 13, - Ibirapitanga Bahia
vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 029/2017
Processo Administrativo n°108/2017., neste ato representado pela Sra. CASSIA
RODRIGUES DOS SANTOS brasileira, maior, solteira, assistente administrativo,
portador de documento de identidade n° 7798399-86 SSP/BA, e CPF n°
010.645.745-48, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem celebrar
o presente Contrato para Prestação dos Serviços de CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS
PARA EVENTOS E FESTEJOS ANUAIS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE
PALCOS E ILUMINAÇÃO E SOM,
Praça Adonias Filho, N'. 16 - Centro CEP: 45.630-000 Itajuípe - Bahia
TEL./FAX.: (73) 3238-1712 E-MAIL: ITAJUIPEBAHIA@GMAIL.COM
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PREFEITURA MUNICIPAL DEITAJU/PE ~..,,,,,w%
Departamento DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
CNPJ N°. 14.147. 946/0001-90
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ITAJUIPE
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GERADOR, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS COM
VÍDEO MONITORAMENTO PARA VIGILÂNCIA (COM CÂMERAS FIXA E AÉREA
MOVEL) E SEGURANÇA DE SOLO, E SHOW PIROTÉCNICO, PARA MUNICIPIO
DE ITAJUIPE, tem entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO
mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e
estabelecem, tudo de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL 029/2017, devidamente
homologada pela autoridade superior em 21 de Junho de 2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

C

Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA EVENTOS
E FESTEJOS ANUAIS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCOS E
ILUMINAÇÃO E SOM,
GERADOR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS COM
VÍDEO MONITORAMENTO PARA VIGILÂNCIA (COM CÂMERAS FIXA E AÉREA
MOVEL) E SEGURANÇA DE SOLO, E SHOW PIROTÉCNICO, PARA MUNICIPIO
DE ITAJUIPE,, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do
Instrumento Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de
Preços apresentada pela CONTRATADA.
§1° É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
§2° A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco) da
qL|antidade licitada para cada item registrado.
§3° As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de
acordo entre os contratantes.

€,

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de entrega dos bens é o estipulado a partir data de assinatura pela
CONTRATADA. O prazo de vigência do contrato inicia na data de sua assinatura e se
encerra em 31 de Dezembro de 2017 ou com a entrega total dos produtos, o que
ocorrer primeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor abaixo descriminado :
LOTE 01

,

7

4

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUA

V. UNIT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DEITAJUIÍPE
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
CNPJ N·. 14.147.946/0001-90
PALCO MEDINDO 8,00 X 8,00 = 64 M', mínimo 1,50
metro de altura do solo ao piso, estrutura em Alumínio
minimo Q30, formato 02 (duas) águas, cobertura com
lona nitght day, anti-chama, anti-mofo, anti uv,
vulcanizado através de solda eletrônica, cor branca, piso
revestido em compensado de 15mm piso em Pranchão,
fundo e laterais, em Sombrite, (O1) escada de acesso com
corrimão, guarda-corpo com 1 metro de altura, em grade
de melaton t"eforçado, espaçamento de 10 a 14 cm de

01

02

G
03

largura, no fundo, 01 (uma) orelha de cada lado para Fly: DIÁR1
estando incluso: montagem, desmontagem, transporte,
A
10
despesas
com
pessoal
(alimentação-hospedagem
pagamento incluído encargos sociais), Toda área de palco
deverá ser aterradas com hastes de 5/8 x 2,40m em
cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo
Pirastic de BWF 750v de seção métrica de 25mm', templa
rígido devendo ser interligado entre a haste de terra e as
junções da estrutura. Escada de Acesso e guarda corpo
respeitando as normas da ABNT,
PALCO MEDINDO 14.00 X 12.00 = 168 M', 2m de altura,
montagem desmontagem de palco, construído em
estrutura tubular metálica, com travamento inferior em
chapa dobrada, travessas de sustentação de piso em
chapa metálica, forração em chapas de compensado de
20 mm emoldurado em chapa metálica travado com
parafuso tipo grampo metálico com acabamento em
forração de carpete de 6mm. Acabamento de saia em
todo perímetro em compensado de 10mm forrado com
TNT. O piso devera ter carga minima p/m' de 450 kg.
Montagem de estrutura de cobertura com pilares em
sistema modular de alumínio EQ30 e vigas horizontais e DIÁRI 10
tesouras em sistema modular de alumínio Box truss corn
A
sistema de conexão e elevação com cubos sleev's,
forrado em lona vinílica branca externa e blackout interno
dotado com torres para PA com capacidade minima de 2
(duas) toneladas, Torres para Telão de Led com estrutura
de EQ30 e box truss Toda área de palco deverá í:jr
aterradas com hastes de 5/8 x 2.40m em cobre, com
conector paralelo e parafuso utilizando cabo Pirastic de
BWF 750v de seção métrica de 25mm', templa rígido
devendo ser interligado entre a haste de terra e as
junções da estrutura. Escada de Aoesso e guarda corpo
respeitando as normas da ABNT.
TOLDOS 05 X 05 = 25 M' com estrutura tubular em aço
galvanizado, revestido com lona tipo night day, antichama, anti-mofo, anti-uv, vulcanizado através de soldas
eletrônica, modelo piramidal, tipo chapéu de bruxa DIÁRI
10
branco, fixado através de colunas reforçadas em tubo de
A
2.1/2", inciuináj montagem, desmontagem, transporte,
despesas
com
pessoal
(ahmentação-hospedagempagamento incluindo encargos sociais).
TOLDOS 10 X 10
com estrutura tubular em aço
galvanizado, revestido com lona tipo night day, antichama, anti-mofo, anti-uv, vulcanizado através de soldas
eletrônica, modelo piramidal, tipo chapéu de bruxal DIÁRI
10

04

branco, fixado através de colunas reforçadas em tubo de
2.1/2", incluindo montagem, desmontagem, transporte,
despesas
com
pessoal
(ahmentação-hospedagempagamento incluindo encargos sociais).
FECHAMENTO METÁLICO: DE 2,20 X 2,40 METROS,

05

oom braço de força para fixação e sem pontas de lança.

06

pantográfico

telescópico,

unidades

com

meMa

22.250,00

'

R$ 4.356,30

43.563,00

R$ 162,00

1.620,00

R$ 405,00

4,050,00

RS 8.10

3,240,00

A

METR
OS

400

DIÁRI

10

pRAT|cÃíÊi5:7jusaàveis tipo plataforma, metálico,
ou

R$ 2,225.00

R$ 324,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DEITAJUIÍPE
Departamento de contratos e licitações
CNPJ N·. 14.147.946/®01-90
aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a
A
1 m, tampo em compensado resistente, liso ou com
revestimento em carpete ou similar.
MÓDULOS ELEVADO DE POLÍCIA: OZ" "Módulos

H€memüüzae pnsvuz Ckmenwm

1.620,00

07

elevados de polícia medindo 3,5X1x2,5, com banco,
proteção frontal e escadas
01 PÓRTICO: Pórtico de Alumínio em Box trans Q-30,

UNID

05

RS 324,00

08

múltipla de 1 metro, com 4 metros de altura, 10 metros de
comprimento. Painel Front-light com 1,5 m de altura x 10
m de comprimento.
02 STAND CLIMATIZADO 04 X 04 = 16M': estrutura em
OCTANORME para montagem de camarins e estandes e
salas de trabalho, balcões e aparadores, Com fechamento
em placas, d ar condiáonado: piso de nivelamento do
solo, carpetado: paredes e painéis em chapas TS, na cor
branca leitoso ou fosco, estruturados com perfis de
alumInio adonisado: Teto. pergolado metálico parcial com
forro; Testeira: na cor branca com h=0,50m sobre o frontal
do estande; Instalação elétrica compatível com o tamanho
do estande; 02 (dois) Sport de Luz, aparelho de ar
condicionado 10,000 BTUS. Obs.. a montagem do(s)
estande(s) obedecerá ao projeto arquitetônico do evento,
TENDA 10 X 10 CHAPEU DE BRUXA. com estrutura
tubular em aço galvanizado, revestido com lona tipo night
day, a nti-chama, anti-mofo, anti-uv, vulca nizado através
de soldas eletrônica, modelo piramidal, tipo chapéu de
bruxa, branco, hxado através de colunas reforçadas em

DIÁR1
AS

10

RS 405,00

4.050,00

20

R$ 1.296,00

25.920,00

DIÁRI
A

10

R$ 729,00

7.290,0'0

09

G

10

""

UND

tubo de 2. 1/2". incluindo montagem, desmontagem,
transporte,
despesas com
pessoal
(alimentaçãohospedagem-pagamento incluindo encargos sociais).
CAMAROTE GRANDE: Camarote 300 m' coberto com
toldos brancoslnovos, montado em estrutura metálica,
piso de compensado, medindo 2,00 metros de altura do
chão, com parapeito de 01 metro do piso, fechado na
frente até o parapeito, internamente também fechado do

L

11

piso ao parapeito, com acesso independente através de
duas escadas largas e protegidas com corrimões, tendo
um stand de 25 m' com a frente em vidro, com piso
acarpetado, climatizado, com lâmpadas e tomadas, 03
sanitários químicos com manutenção diária, instalados no
stand, contendo porta de acesso para o stand, ao lado do
camarote haverá uma cozinha Ibar fechada com porta,

DIÁRI
A

10

.4
R$ 2 30,00

4
2 ,300,00

12

LOCAÇÃO DE PLACA OUTDOOR, para divulgação de
eventos no município de Itajuípe,
SANITÁRIO QUÍMICO: contendo caixa de dejetos com
assento;
suporte
para
papel
higiênico;
piso
antiderrapante, identificação (masculino e feminino):
ponto de ventilação natural: sistema de trava interna:
mictório; teto translúcido: inclumdo uma manutenção
diaria com limpeza, lavagem e retirada de dejetos para
ser descartado em local apropriado e devidamente
autorizado, devendo ser informado por escrito o local
descarte dos dejetos, hcando a empresa responsável
por qualquer dano ao meio ambiente; incluso
montagem, desmontagem, transporte, despesas com
pessoal (alimentação-hospedagem-pagamento incluindo
encar os sociais).
SANITÃ"1IO QUIMICO P.N.E (DI): Projetado para um

UND

05

R$ 648,00

3.240.00

13

14

15

fácil
acesso
deespaço
cadeiras
de roda,
sem a necessidade
de
rampa.
Amplo
interno
e corrimões
de segurança,
conferindo grande mobilidade e conforto ao usuário.
GERADOR DE ENERGIA: Mínimo 180 (cento e oitenta)
KVA blindado e silenciado, fechamento trifásico em

10
DIAR1
a

1.620,00

RS 162,00
.

DIÁRI
A

10

RS 202,50

2,025,00

DIÁRI
A

10

R$ 2.225,00

22.250,00
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Departamento DE CONTRA TOS E LICITAÇÕES

CNPJ N°. 14.147.946/0001-90
220/380/440 com motor de 1800 RPM e 60 HZ. - leo
diesel por conta do contratado.
SONORIZAÇAO DE GRANDE PORTE: 48 graves, 24 DIÁR1
médios graves, e todo material necessá rio para
A
montagem tais como (hação. monitores, técnicos e etc)ILUMINAÇAO DE GRANDE PORTE: 60 refletores par 64,

10

RS 2.530,00
25,300,00

17

02 mine blurts, 01 canhão seguidor, 08 loco ligth, todo
material necessário para montagem tais como (fiação,
monitores, técnicos e etc).
ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 30 refletores par

DIÁRI
A

10

R$ 2.430,00

24.300,00

18

64. 01 mine bluts, 02 loco ligth, todo material necessário
para montagem tais como (Ração, monitores, técnicos e
etc).
SISTEMA DE COMUNICAÇAO
,
serviço de locação de sistema de comunicação Rád[o
comunicador digitai frequência entre 800/900 Mhz
DETECTOR DE METAIS, Manual leve e compaÓÍo de
fácil operação dispensando contato físico na inspeção
Detecta pequenos objetos. Não oferecem riscos os
portadores de marca-passos, gestantes. Atende o padrão
internacional Nlj 0602-02.
UTILITÁRIO TIPO VAN. com capacidade para, no
mínimo, 15 (q uinze) lugares, com ar condicionado,
direção hidráulica motor a diesel, porta lateral corrediça,

DIÁRI
A

10

RS 1.620,00

16,200,00

DIÁRI
A

10

R$ 162,00

1.620,00

DIÁRI
A

10

R$ 40,50

405.00

19

20

C
21

equipado com todos componentes de segurança,
documentação regular, tempo de fabricação de no
máximo 02 (dois) anos, Com motorista e franquia de até
200 km por dia, modelo Renault Master ou similar, com
capacidade minima para 16 pessoas sentadas.
MINI TRIO ELETRICO:
- 01 Mesa de som digital minimo 16 Canais
- 06 Microfones com fio tipo Shure Sm 38
- 01 Microfone sem fio Shure Beta SM 58

DIÁRI
A

10

R$ 648.00

6 480,00 j

22

" Sistema de som com minimo de 06 falante médiol 06
drives de alta freqüência por lado
- Sistema de som com mínimo de 08 falante de grave
por lado - 01 Central de energia com grupo gerador com
potência mínima de 30 kva.
- Óleo diesel por conta do contratado.

DIÁRI
a

10

R$ 2.025,00

20,250,00

Serviç
q

20

RS 3.240,00

64.800,00

DIÁRI
A

10

R$ 729,00

7.290,00

QUEIMA DE SHOW PIROTECNICO - com queima de
4w·

23

fogos de artificio importados. com pouca fumaça e muito
efeito, com todos os itens necessários para total, com
duração de 05 (cinco), minutos segurança do público,
PARA CAPTAÇAO DEJ,M,AGENS DOS EVENTOS NO
MUNICIPIO.
Principais esRecificações.

24

·

Resolução da câmera, 12MP

"

Resolução de video: 4k a 30 FPS l 1080p a 120
fps

·
·
·

Tempo máximo de vOO: 25 minutos
Velocidade Máxima: 8 m/s
Atributos notáveis: Tela FPV embutida, modelo
mais antigo = custo mais baixo (mas ainda é um
drone de qualidade)-

Praça Adonias Filho, N. 16 - Centro CEP: 45.630-000 JTAJUÍPE - BAHIA
TEL./FAX.: (73) 3238-1712 E-MA/L: ITAJU/PEBAHIA@GMAIL.COM
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PREFEITURA
MUNICIPAL DEITAJU/PE
Departamento DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

I'TRJUIPE

CNPJ N°. 14.147. 946/0001-90

Hb·íe-·t&kuü· pupuae Gcmen,mw

COBERTURA COM WIFI, em toda extensão do evento
com acesso livre para a população.
MONITORAMENTO
COM
CAMERÃS,'
com
alta
resolução, e infravermelho para serviços diurnos e
noturnos, com acompanhamento ao vivo e com
armazenamento de dados.

26

27

f

PAINEL DE LED 5 x 3 de alta
SERVIÇO DE SEGURANÇA PARTICULAR, para os dias
dos festejos de anuais, com cobertura na área do evento
e alcos.

:

i rti

a hM.NNK_IPA4

Cur

DÍARI
A

10

R$ 1.012,50

10.125,00

DÍARI
A

10

R$ 2.025,00

20.250,00

DÍARI
a

10

R$ 2,430,00

24.300,00

UNID

40

R$ 121,50

4.860,00

TOTAL - R$ 395.000,00
Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com
material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de
todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

C

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
02.04.00 - Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
02.04.04 - Secretaria Municipal de Administração e
, Finanças
' 2Õ13 - Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 - Outros Serv.iç.os_Terc.e.iros Pessoa jurid!ca
O- Recursos "Õrãínàrios "" " " "" ""
RECURSOS ORçAM"ENT'Ã"R"|"Ó"S"""
" ""

)

02.13..00 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
02.13.13- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
201TManutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
O-'" Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
02.09.00 - Secretaria Municipa| de Des.e.n,v.olvi.men.to Social 4
02.09.09 - Secretaria Municipai de besenvoivimento Sociai l
2029 - Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa jurídica
O - Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
""'"1

Praça Adonias Filho, n% 16 - Centro CEP: 45.630-000 /7"ajuípe - Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DEITAJU/PE ,W..E,,,WAW,N.,,.., ,.,.
Departamento DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
CNPJ N°. 14. 147. 946/0001-90

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

C,

Tipo
'
Unidade
projeto/Atividade
Elemento de Despesa

I'TRJUJIPE
H~wüüüu1é prua.

' ' ÕZUÕo - Secretaria Muniãpal de Cultura
02.14.14 - Secretaria Municipal de Cultura
10 11 - Realização da Festa de São Pedro da Alegria
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa jurídica ,
24 - Recursos de Convênios
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
_
""""""
02.14.00 - Secretaria Municipal d!LCçiltura ,. ,,
i
02.14.14 - Secretaria Municipal de"eu|tura
2071 Promoção de Eventos e Atividades Culturai"s"'""
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa juiíãíca ,.. _,
' O- Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
02.06.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
02.06.06 - Secretaria Municipai de Desenvolvimento Urbano _
2005 - Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 - Outros Serviços T,e.r.c,eiros Pessoa Jurídica
!

Fonte de Recursos

O - Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇNWENTÃRIOS

Tipo
,
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

02.05.00 - Secretaria Municipal de Educação
0ZÕS.05 - Secretaria Municipal" de Educação
2067- Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
1 - Recursos Ordinários transferência de recuros de
impostos educação 25%
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

02.07.00 - Secretaria Municipa| de Saúde
02.0"ÍÕ'7 - Secretaria Municipal de Saúde
,_ _____ _,__, _ , _
204É Manutenção e"ãos Serviços AdminisÜaÍivos
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa jurídica
2 - Recursos Ordinários Transferência impostos Saúde15%

-

'

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem
Bancária : AGÊNCIA - 0069, OPERAÇÃO - 003, CONTA 3470-4- BANCO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , mediante a apresentação da Nota Fiscal.
§1° O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através
de crédito em conta corrente, no prazo de até 3U (trinta) dias úteis, contados a partir
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o
recebimento definitivo do objeto licitado.
§2° Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato,
a proponente que assim o fizer.
§4°. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a
partira da regularização da pendência por parte da contratada.
Praça Adonias Filho, n'. 16 - Centro CEP: 45.630-000 /tajuípe - bahia
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§5° A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso
de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e
do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata
tempore.
§6° Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega
imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados
da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a
prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$
395.000,00 ( Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais ),
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA REAJUSTAMENTO E REVISÃO
§1° Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2" A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso ll letra "d" da Lei
Federal n° 8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
§3° A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do
benehciário do registro, ou por iniciativa da Administração, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços
dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as
necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no
site ohcial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Yunv

A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
l

'
l
l
l

a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos
dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação Ncalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas;
C) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros,
imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem

'

como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência
Praça Adonias Filho, ir. 16 - Centro cep: 45.630-000 itaju/pe - bahia
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do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que

,

deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua

i
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ocorrência;

l e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualihcação exigidas
na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades elou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais
se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
l i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
i j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
l
especificações elou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e
l
dispondo de infra-estrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
i k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l l) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de
rede autorizada do fabricante, identificando-a;
l m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mãol
de-obra para execução completa e eficiente do serviço;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com :a legislação, contendo descrição dos
bens, indicação de sua quantidade, preço unitário, valor total e n.° do Processo
Licitatório;
o) entregar o serviço pronto para o uso:
i p) a cada serviço prestado referente à estrutura, a empresa deverá emitir a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Yw

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do
contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b)
realizar o pagamento pela execução do contrato;
c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e
eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE PRESTAçÃO DE SERVIçO
A forma de Prestação do serviço do presente contrato será a parcelada.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO
OBJETO
Praça Adonias Filho, n". 16 - Centro CEP: 45.630-000 /tajuípe - bahia
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Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato. Competirá ao CONTRATANTE
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem como para ateste dos
recebimentos dos serviços, que ficará sob a responsabilidade do Fiscal :, DIRETOR
DE CULTURA - DECRETO N° 036/2017 - IGOR FARIAS GÓES.
§1° O recebimento do objeto se dará segundo q disposto no art. 67 da Lei Federal
8,666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justihcativa escrita fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei
10.520/02 e 8.666/93, com as cominações inerentes, a inexecução contratual,
Ww

inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
l - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço
da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
|| - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

C
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Ill - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§1° A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§2° A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da
garantia prestada - quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha
sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as
conseqüências contratuais, e as previstas na Lei n° 8666/93.
§ 1°. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos l a XI do art. 78 da Lei
8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÃO AO EDITAL.
Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 /taju1pe - bahia
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Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e
condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste
instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor,
apresentada na referida licitação-

As partes elegem o Foro da Cidade de ITAJUÍPE, Estado da Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de
lido e achado conforme.

L
ITAJUÍPE, 21de JUNHO de 2017.

L'
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
"
(Contratante)

GOLDEN PALCOS PROÁÍES ARTISTICA LTDA -ME

f

CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS
(Contratada)

...aí.
c.p.f. s3qà\q.Xsc'j
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c.p.f.
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