TERMO DE CONTRATO N2 2019.02.26-01

J

PREJ\MBULO

O MUNICiPIO DE FORQUILHA/CE, pessoa jurldica de direito publico interno, inscrita no CNPJ N°.
07.673.106/0001-03, atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com sede na Trav. Maria do
Livramento, 16, Centro, Forquilha-CE, CEP: 62.115-000, neste ato representado pelo(a) respective, Sr(a).
Carlos Eduardo Frota de Moura, Secretario(a) Municipal de Cultura e Turismo, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa E.C PRODU<:0ES LTDA - ME, pessoa jurfdica de direito
privado, sediada a RUA MONSENHOR JOSE ATAIDE VASCONCELOS, 249, BAIRRO CENTRO - CEP:62.260000 - RERIUTABA/CE, inscrita no CNPJ Nil, 17 .746.954/0001-40, por seu representante legal, Sr(a). Edy
Lennon Campos Araujo, CPF NQ. 024.331.393-41, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si
o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e condtcces a seguir estabelecidas:

I CL\USULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nil. 2018.04.20.02, em conformidade
com a Lei NQ. 8.666/93 e suas alteracoes c/c os termos da Lei NQ. 10.520/02.

I CL\USULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAc;:Ao DE ESTRUTURAS E BANDAS ARTfSTICAS
DESTINADAS AO CARNAVAL DO MUNICiPIO DE FORQUILHA/CE.

I CL\USULA TERCEIRA- DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1. 0 presente Contrato tern o valor global de RS 62.150,00 (sessenta e dois mile cento e cinquenta
reais), perfazendo em 12 (doze) meses, conforme relacao de itens abaixo discriminada, a ser pago na
proporcao do fornecimento dos produtos/Servicos, segundo as ordens de fornecimento/Servlcos, de
conformidade com as notas flscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas
das certidoes federais, estaduais e municipais, todas atualizadas, observadas a condicces da proposta de
precos adjudicada.
ITEM

DESCRl�O

ATRA�AO ESTADUAL- Contratacao de Atra�ao de Renome Estadual,
artista ou banda com repert6rio voltado para os ritmos variados (Axe,
1. Forr6, Mpb, Pop Rock, Sertanejo) para realizacao de Shows em praca
publlca com duracao mtnlma de duas horas, munidas de todos os
lnstrumentos de palco necessarlo para sua apresentacao

UNO.

QUANT.

VALOR
UNITARIO
fR$1

VALOR
TOTAL
CR$)

Cache

01

27.600,00

27.600,00
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PALCO PORTE M 010: Locacao corn rnontagern e desrnontagem de palco,
medindo no mfnirno 12,0 metros de frente por 8,0 metros de
profundldade, 1,6 metros de altura do chao para plso, 7,0 metros de
altura por plso para teto, orelhas laterals cobertas corn 4,0 metros x 4,0
2 metros cada, piso carpetado rnontado em estrutura Q30 ou QSO,
cobertura em arco ou chale, coberto corn Iona tipo night and day, anticharnas, escada de acesso com corrtmao, acabamento laterais e fundo
com lonas ou madeira, ex:tintores de incendio de acordo com as
exi encias do cor ode bombeiros.

Dlarla

04

4.900,00

19.600,00

DISCIPLINADOR: Servtco com montagern e desmontagem de estrutura em
3. ferro, tipo grade medindo 3,0 x 1,0 metro, para isolamento de areas, com Unldade
pessoal neeessario

250

39,00

9.750,00

BANHEIRO QU MICO: Locacao com montagem e desrnontagem de
banheiro qufrnico - especificacoes mfnirnas: sanitaries qufrnicos
portateis, femlninos e masculinos, com dimensoes mfnimas de
comprimento - l,15m largura -1,20 rn e altura - 2,30m com caia de
4 dejetos e assento sanltarto (ferninino) e mict6rio (masculine), ponto de
· vennlacao. trinco na porta com trava interna e lndtcacao livre/ocupado
na parte externa, suporte para papel higienico e apolo para objetos,
inclu[das todas as despesas com transporte dos banheiros ate o local do
evento e sua retirada no termlno, retirada de dejetos e hlgtenlzacac
interna e extema no dia do evento

40

130,00

5.200,00

Dlaria

3.2. A CONTRATANTE efetuara o pagamento ap6s o fornecimento dos produtos/Servicos, conforme
verificacao do mesmo pelo setor responsavel e ap6s o encaminhamento da docurnentacao exigida,
observadas as disposicoes editalicias.

3.2.1. 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias ap6s o encaminhamento da docurnentacao
tratada neste subitem, observadas as disposicoes editalicias, atraves de credito na conta bancaria da
CONTRATADA ou atraves de cheque nominal.

3.3. Por ocasiao da entrega dos produtos/Servicos a CONTRATADA devera apresentar recibo em 02
(duas) vias ea respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal devera ser emitida em nome do Municlpio de
Forquilha/CE - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

3.4. Todas as mformacoes necessarias

a ernissao da fatura e nota fiscal deverao ser requeridas junto a

Secret.aria Municipal de Cultura e Turismo.

I Cl.AUSULA QUARTA- DA VIG�CJA
4.1. 0 presente instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
ira vigorar ate 31 de dezembro de 2019.
j cLAusuLA QUINTA - DA ORJGEM Dos RECURSos

5.1. As despesas deste Contrato correrao por conta das dotacoes orcarnentarias da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo: 03.0l.13.392.1303.2.004, elemento de despesa n2 3.3.90.39.00.
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I CLAUSULA SEXTA- DA OBRIGA�O DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposicoes do instrumento
convocat6rio, da Lei Nil. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei N12• 10.520/02.
6.2. A CONTRATADA obriga-se a:
6.2.1. Entregar os produtos/Servicos durante 12 (doze) meses, contados do recebimento da ordem de
fornecirnentoyservicos, nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
observando rigorosamente as especificacoes contidas no termo de referenda, nos anexos e disposicces
constantes de sua proposta de precos, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os
impastos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos
judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarlos, fiscals e comerciais resultantes da execucao
do Contrato que I hes sejam imputaveis, inclusive com relacao a tercelros, em decorrencia da celebracao do
Contrato, e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato
em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorrecoes:
b) Responsabilizar-se pe\os danos causados diretamente a Adrninistracao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;
c) Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem no
fornecimento dos produtcs/Servicos, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, na forma do§ 112 do artigo 65 da Lei Nil. 8.666/93;

6.2.2. No caso de constatacao da inadequacao do objeto licitado as normas e exlgencias especificadas no
projeto basico, no edital ou na proposta de precos da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusara,
devendo no prazo maxlrno de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados as supracitadas condicces:
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;

I Cl.AUSULA SETI MA - DAS ALTERA�OES E REAJUSTE DO CONTRATO
7.1. Qualquer alteracao contratual s6 podera ser feita atraves de aditivo, e se contemplada pelo art 65 da
Lei N2. 8.666/93, e suas alteracoes posteriores, ap6s apresentacao da devida justificativa pela autoridade
administrativa.
7.2. 0 equilfbrlo econdrnico-financelro do Contrato sera buscado sempre que necessario para restabelecer
as condicoes previamente pactuadas, mediante solicitacao da CONTRATADA devidamente justificada e
acompanhada dos documentos que comprovem o desequilfbrio.
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I cLAusuLA OJTAVA- DAS SAN�OEs
8.1. Na hip6tese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigacoes definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejufzo das
sancoes previstas na Lei N2. 8.666/93.
8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar os produtos/Servicos ou apresentar docurnentacao falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento do mesmo, nao mantiver a proposta de precos, falhar ou
fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo Inidoneo ou cometer fraude fiscal, flcara
impedido de licitar e contratar com o Munidpio de Forquilha/CE e sera descredenciado no Cadastro do
Municfpio de Forquilha/CE pelo prazo de ate 02 (dois) anos, sem prejufzo de aplicacao das seguintes
multas e das dcmais cominacces legals:
I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacao no caso de:
a) Apresentar docurnentacao fa Isa exigida para o certame;
b) Nao manter a proposta;
c) Fraudar na execucao do Contrato;
d) Comportar-se de modo inidcneo:
II. Multa morat6ria de 0,3% (tres declrnos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos/Servicos,
contados do recebimento da ordem de fornecimento/servicos no endereco constante no setor de cadastro
do Municlplo de rorquilha/CE ou Contrato, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
contratacao, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos
produtos/Servicos:
III. Multa morat6ria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratacao, na hip6tese de atraso superior
a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos/Servlcos requisitados;

8.1.2. Na hip6tese de ato illcito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
da entrega dos produtos/Servicos, as atividades da Adrninistracao, desde que nao caiba a aplicacao de
sancao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrlgacoes definidas no
Contrato ou em outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao
aplicadas, sem prejufzo das demais sancoes previstas na Lei N2. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei
N2. 10.520/02, as seguintes penas:
a) Advertencia:

b) Mui ta de 1 % (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicao, ou do valor
global maxi mo da ata ou do Contra to, conforme o caso;

8.2. Ap6s o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecunlarlas previstas
neste instrumento serao descontadas de qualquer credito existente no Municfpio de Forquilha/CE em
favor da CONTRA TADA ou cobrada judicialmente, na inexistencla deste.
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alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.

I cLAusuLA NONA - DA RESCISAO
9.1. A inexecucao total ou parcial do presente Contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias
contratuais, as previstas em lei e no Edita I.
9.2. Alern da aplicacao das multas ja previstas, o presente Contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notiflcacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA o direito de
reclamar indenizacoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execucao,
ocorrendo qualsquer infracoes as suas clausulas e condicoes ou nas hip6teses previstas na Legislacao, na
forma dos artigos 77 e 78 da Lei Nil. 8.666/93.

�'

9.3. 0 procedimento de resclsao observara os ditames prevlstos nos artigos 79 e 80 da Lei Nil. 8.666/93.

l£1.AUSULA DECIMA - DAS DISPOSif;OES FINAIS

-------

10.1. ACONTRATADA se obriga a rnanter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com
as obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habtlitacao e qualiflcacao exigidas na licitacao.
10.2. 0 presence Contrato tern seus termos e sua execucao vinculada ao edital de licitacao e a proposta
licitat6ria.

10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo
58
da
Lei
Nil.
8.666/93,
alterada
e
consolidada.
10.4. 0 presente Contrato podera ser alterado unilateralmente pela Adrninistracao ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei Nil. 8.666/93.
10.5. A lnadirnplencia da CONTRATADA com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularizacao pela Adrninistracao.
10.6. A CONTRATADA, na execucao do Contrato, sem prejufzo das responsabilidades contratuais e legals,
nao podera subcontratar partes do Contrato sem a expressa autorizacao da Adrninistracao.
10.7. A Adrninistracao rejeitara, no todo ou em parte, os produtos/Servicos entregues em desacordo com
os
termos
do
licitat6rio,
da
e
deste
Contrato.
proposta
processo
10.8. lntegram o presente Contrato, independente de transcricao. todas as pecas que formam o
procedimento licitat6rio ea proposta de precos adjudicada.
10.9. A execucao do Contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sra. Carlos Eduardo Frota de Moura,
de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei N2• 8.666/93, doravante denominado GERENTE DE
CONTRA TO.
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10.9.1. 0 gerente de contrato ora nominado podera ser alterado a qualquer momento, justificadamente,
caso haja necessidade por parte da CONTRATANTE.

I cL.AusuLA ONZE - DO FORO
11.1. 0 foro da Comarca de Forquilha/CE e o competente para dirimir questoes decorrentes da execucao
deste Contrato, em obedlencia ao disposto no§ 211 do art 55 da Lei NS!. 8.666/93, alterada e consolidada.
Assirn pactuadas, as partes firmam o presente instrumento contratual, perante testemunhas que tambern
o assinam, para que produza os seus jurfdicos e legais efeitos.

Forquilha/CE, 26 de fevereiro de 2019.

ROTA DEMOURA
Or
(a) e Despesa
Secreta a de Cultura e Turismo
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