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CONTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOn° 048/2019 DO PREGAO

PRESENCIALN° 036/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES

 

Contrato n° 007/2020

Processo n° 209/2020

Pregao Presencial n° 036/2019

Termo de Adesao que entre si fazem de um lado
o Municipio de Conceigao da Barra e de outro a
empresa S&S LOCAGOES PRODUCGOES E
EVENTOS LTDA-ME, na_ qualidade’ de
contratante e contratada, respectivamente, para o
fim expresso nas clausulas que o integram.

O Municipio de Conceicgaéo da Barra, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 27.174.077/0001-34, com sede na Pragapref. José Luiz da Costa s/n, Centro,
Conceigao da Barra/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. FRANCISCO
BERNHARD VERVLOET,brasileiro, casado, portador do CPF-MF n° 576.518.637-15 e RG n°
415.465- SSP/ES,residente nesta Cidade, adiante denominado CONTRATANTEe,de outro

lado, a empresa S&S LOCAGOES PRODUGOESE EVENTOS LTDA-MEpessoajuridica de
direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 09.208.990/0001-22, com sede Rua: Um, n° 19,

Bairro: Forno Velho, Cohab, Sao Mateus-ES, CEP: 29.937-420, por seu representante legal,
Sr. Célio dos Santos Meireles, Diretor, inscrito no CPF n° 019.795.627-09 e na Carteira de

Identidade n° 3.581.523-ES, tendo em vista o Pregao Presencial n°. 036/2019, e o Processo
Administrativo n°. 209/2020, nos termos das Leis n°.s 10.520/2002 e 8.666/1993, resolvem
assinar 0 presente contrato que reger-se-a pelas clausulas e condicées seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO
1.1. Este Contrato tem por objetivo a REGISTRO DE PREGOS PARA EVENTUAL
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAGAO DE TRIOS ELETRICOS
PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DA

BARRA/JES,para atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,de

acordo com o descrito no anexo|, deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA
2. DO PREGO A SER CONTRATADO
2.1. O Contratante pagara a Contratada o valor de R$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil
Reais), e nele deverao estar inclusos todos os impostos, taxas, tributos diretos e indiretos,

encargos sociais, seguros, fretes, material, mao-de-obra, instalagoes e quaisquer despesas

inerentes a compra.
2.1.1 Os precos contratados seraofixos e irreajustaveis.

CLAUSULA TERCEIRA
3. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
3.1 Os pagamentos serao realizados mediante "Contra Nota de Empenho de Despesa"face

ao "Boletim de Medigao" elaborado pela fiscalizacgao do contrato, bem como relatorios

   

 

internos de fiscalizagao; a :
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3. 2 Cabera a empresa contratada informar a fiscalizacao sobre o andamento dos servicos
bem como término dos mesmos para efeito de supervisao e consequente elaboragao da

medi¢ao;
3.3 Todo servigo executado bem como medido, devera ser evidenciado com fotos;
3.4 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos

os documentos constantes do check-list anexo ao contrato.
3.5 O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apods as medigées, por meio de deposito
na conta corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, apds a apresentagao dos

seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativa, em via Unica, devidamente atestada pela

Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;
b) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho,

conforme Lei n° 12.440/2011.
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal; e
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, efetuada mediante certidao

conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, referente aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Uniaoe inclusive as contribuicées
sociais previstas nas alineas ‘a' a ‘d' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212;

e) Certidao Negativa de Débitos Estadual:

f) Certidao Negativa de Débitos Municipal;
g) No caso de servigos, obras e/ou locagées, Boletim de Medi¢ao atestado pela Secretaria

requisitante juntamente com fiscal do contrato;
h) Relatorio de Fiscalizagao;
i) Relatério Fotografico.
3.6 A apresentagaéo de Nota Fiscal/Fatura com incorregdes ou desacompanhada da

documenta¢gao requerida no subitem anterior implicara na sua devolugao a Empresa
contratada para regularizagao, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquernatureza.
3.7 A PMCBretera, na fonte, sobre 0 pagamento efetuado ostributos e contribuigdes de que

trata a Instrugao Normativa SRF n° 539/2005.
3.8 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura
documento que comprove esta opgao, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004,
alterada pela IN/SRF n° 539/2005, situagao em que incidira a reteng¢ao no percentual
estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADAdiscriminar 0 percentual na notafiscal.

3.9 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de
liquidagao ou qualquer obrigagao que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

3.10 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na

unidade bancaria.

 

CLAUSULA QUARTA
4. DO PRAZO DEINICIO E DA DURAGAO DO CONTRATO
4.1. O presente contrato tem duragdo estimada de até 31 de Dezembro 2020, contados a

partir da assinatura do Contrato.
4.2. Ocorrendo a hipdtese prevista no inciso Il, artigo 57, da Lei Federal n°. 8666/93, a

duragao do contrato podera sofrer prorrogagao por sucessivos periodos, limitada a 60

(sessenta) meses, desde que demonstrado, nos autos, que a medida importara em obtencao
de precos e condicées mais vantajosas para a Administragao, devendo ser precedida de
prévia justificativa e autorizagao da CONTRATANTE, bem como de manifestagao da~

Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Concei¢ao da Barra-ES. a
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CLAUSULA QUINTA
5. DAS FONTES DE RECURSOS
5.1. As despesas inerentes a este Termo de Contrato correrao a conta: do or¢amento do
Municipio de Concei¢ao da Barra-ES,para 0 corrente exercicio.

20.02.00 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
20.02.10 — Gestao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Classificagao Funcional: 04.695.0017.2.0118
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.23
Recurso: 1.001.0000

CLAUSULA SEXTA
6. DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
6.1 DO PRAZO:
Os servigos a serem executados serao indicados pela fiscalizagao do contrato mediante
Ordem de Servico, onde constara o prazo de execucao, haja vista cada prazo ser

predominantemente a cada demanda.

6.2 DAS LOCALIDADES:
O contrato/ordem de servicgo tera abrangéncia em toda municipalidade (Bairros, Balnearios,
Distritos e outros), sendo especificada na Ordem de Servico a localidade proveniente de cada

demanda.

6.3 DAS CONDIGOES DE EXECUGAO:
A empresa Contratada devera procedera visita prévia ao local para conhecimento e analise
juntamente com a fiscalizagao do contrato. A Contratada devera providenciar todos os

equipamentos, ferramentas e mao-de-obra qualificada para a devida execucao dasatividades
pertinentes do objeto licitado. Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem

como toda logistica necessaria no sentido de atender as demandas interpostas pela
municipalidade, nao cabendo qualquer questionamento quando a possivel inviabilidade no
tocante a quantidade bem comovalor, devendo sim atender os prazos conforme determinara

secretaria municipal de obras,infraestrutura e transporte.

6.4 DAS CONDICOES DE ENTREGA:
Os servicos para efeito de entrega deverao ser supervisionadospela fiscalizagao do contrato,

bem como evidenciados comfotos e possiveis relatorios administrativos / tecnicos.

CLAUSULA SETIMA
7. DO PRAZO PARAINICIO DE PRESTAGAO DOS SERVICOS
7.1. O servigo da presente contratagao sera prestado de forma PARCELADA, sendo

solicitado conforme a necessidade do setor, contados a partir da emissao da Ordem de

Servico.

CLAUSULA OITAVA
8. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
8.1 — Compete a CONTRATADA:
a) Manter durante toda a execucgao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por

ela assumidas, todas as condigées de qualificagao assumidasnalicitagao.
b) Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no MUNICIPIO.
c) Quanto a execugao dosservigos e responsabilidade técnica: Ps
d) Executar os servicos ora contratados, de acordo com os especificados nos sheygetesia

licitagao, nos prazos e condicées pré-estabelecidos.
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e) Elaborar e manter, no local dos servigos, um Relatoério de Ocorréncias (RDO), em
formulario proprio da CONTRATADA,com registros das ordens de servi¢o, anotagoes de
irregularidades encontradas e de todas as ocorréncias relativas a execu¢ao do Contrato, o
qual sera feito na periodicidade definida pela Fiscalizagao, em 02 (duas) vias, sendo a

primeira para o uso do CONTRATANTEe a segunda para a CONTRATADA,devendo ser

assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA pela Fiscalizagao do

MUNICIPIO.
f) Facilitar a agao da Fiscalizagaéo, fornecendo informacées ou provendo acesso a

documentagao e aos servigos em execugao e atendendo prontamente as observagoes e

exigéncias por ela apresentadas.
g) Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de
responsabilizasse pela diregdo dos servigos contratados e representa-la perante o

CONTRATANTE.
h) Proceder a medigao no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 do més
de competéncia e emitir os respectivos Boletins de Medicao, entregando-os a

CONTRATANTEa partir do 1° (primeiro) dia util do més seguinte ao da medicao.
i) Obedecer as determinagées legais ou emanadas das autoridades constituidas, sendo a
unica responsavel pelas providéncias necessarias e pelos efeitos decorrentes de eventuais

inobservancias delas.
j) Responder por qualquer dano ou prejuizo causado ao CONTRATANTEoua terceiros, por
acao ou omissao de seus prepostos e/ou empregados, em decorréncia da execu¢ao dos

servigos previstos neste instrumento contratual.
k) Preservar e manter o CONTRATANTEa salvo de quaisquer reivindicacées, demandas,
queixas e representagdes de qualquer natureza, decorrentes de sua agao ou de suas

SUBCONTRATADAS.

QUANTO A PESSOAL:
1!) A CONTRATADA selecionara PREFERENCIALMENTE MAO-DE-OBRA LOCAL para
execucao dos servigos e encaminhara relacdo contendo o nome e documentos das pessoas

contratadas.
m) Responderpela supervisao, diregao técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a
execuc¢ao dosservicos contratados, como unica e exclusiva empregadora.

n) A CONTRATADAse compromete a nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com
a execucaéodeste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIlI do art. 7° da
Constituigao da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de

rescisao do contrato.
0) A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir
declaragao, por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no item

anterior.
p) Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, Ccuja permanéncia no local
dos servigcos seja considerada indesejavel pela Fiscalizagaéo, sem 6nus para o

CONTRATANTE.
. q) A CONTRATADAdevera apresentar, sempre que solicitada, a documentacaorelativa a
comprovacao do adimplemento de suas obrigacées trabalhistas, inclusive contribuicgées

previdenciarias e depdsitos do FGTS, para com seus empregados.
r) Todo custo correspondente a horas extraordinarias realizadas por empregado da

CONTRATADA,ficarao por conta da mesma;
s) Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei

Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.
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QUANTO A SEGURANGAE HIGIENE:
t) Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da

CONTRATADAestampado no uniforme utilizando os equipamentos de protec¢ao individual,
quando couber.

DAS DEMAIS OBRIGAGOES:
u) Apresentar 0 comprovante de pagamento da '"Anotacgao de Responsabilidade Técnica",

antes da emissaoda primeira fatura, quando couber.
v) Planejar os servigos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local e em seu entorno.
w) Providenciar, As suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios, nao
so para a Licitagao e assinatura do Contrato, como tambem para execu¢ao dosservicos.
x) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a seguran¢ga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.
y) Responder por todos os 6nus e obrigacédes concernentes as legislagées Fiscal,
Previdenciaria, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
z) Responderfinanceiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas,

por quaisquer danos causados a Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da
execucao dosservi¢os.

aa) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda), e fazendo

uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislacao pertinente.
bb) Utilizar somente materiais, componentes e servigos especializados de fornecedores

qualificados.
cc) Nao transferir no todo ou em parte, servicos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratagdes de servigos especializados, as quais serao previamente submetidas a

CONTRATANTEparaautorizagao, que nao excedera a 25%(vinte e cinco por cento).
dd) Comunicar a Fiscalizagao e proceder, as suas expensas, as corregdes necessarias,
sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificagdes e demais

elementos técnicos que integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela
correta execugao de todos os servicos. Tais correcdes somente serao efetuadas com a
aprovacao da Fiscalizagao, que por sua vez consultara o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para

efeito de autorizagao quandofor o caso.
ee) Quando, por motivo de forga maior ou casofortuito, houver a necessidade de aplicacgao de
material "similar" ao especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagao, para que a mesma

possa se pronunciar pela aprovacao ou nao do mesmo.
ff) Manter permanentemente nolocal dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacao da equipe
minima, que assuma perante a Fiscalizagao, a responsabilidade técnica dos mesmosaté a

sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinagao de

emergéncia que se torne necessaria.
gg) Manter no local dos servicos, alem da equipe técnica retro mencionada, auxiliares

necessarios ao perfeito controle de medidas e padrées, assim como promover as suas
expensas e a critério da Fiscalizacao, o controle tecnolégico dos materiais a serem

empregadosnosservicos.
hh) Facilitar a acao da Fiscalizagao na inspegao dos servicos, em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa, bem como os documentos comprobatdrios que a Fiscalizagao julgar
necessario. “ i

go eal

_
aj eA
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ii) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, servicos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecées,

resultantes de execucaoirregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
nao correspondentesas especificacées.

8.2. Compete a CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADApelosservicos efetivamente prestados,

medidose faturados.
b) Acompanhar as medicées dos servigos procedidas pela CONTRATADA,assinando os

Boletins de Medigao ou oferecendo, de imediato, as impugnacées que julgar necessarias.
c) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execucao dos servi¢os, fixando prazos para sua correcao.
d) Notificar, por escrito, a CONTRATADA,da aplicagao de eventuais multas, de notas de
débitos e da suspensaoda presta¢ao deservicos.
e) Observar o cumprimento por parte da CONTRATADArelativo a cessao de mao de obra.

CLAUSULA NONA
9. DAS PENALIDADES
9.1 A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao assinar a
ATA ou o contrato, deixar de entregar documentagao exigida no Edital, apresentar
documentag¢ao falsa, nado mantiver a proposta, fraudar na execug¢ao do contrato, comportar-se
de modoinidéneo, fizer declaragao falsa ou cometerfraudefiscal, ficara impedida de licitar e
de contratar com a administragao publica e sera descredenciada no SICAF,pelo prazo de até
5 (cinco) anos, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedoresa queserefere o inciso
XIV do artigo 4° da Lei n° 10.520/2002, sem prejuizo das multas e demais cominagéoes

Legais’.
9.2 Em notificagao escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato, o

CONTRATANTEpodera aplicar a CONTRATADAasseguintes multas moratorias:
a) 0,03%(trés centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo nao

cumprimento de exigéncia contratual ou solicitagao da Fiscalizacao.
b) 0,03% (trés centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo
atraso no inicio dos servicos, estabelecido na Autorizagao de Servigo (AS) emitida pelo

CONTRATANTE.
c) 0,03% (trés centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia e por

ocorréncia, pelo atraso na conclusao dosservi¢gos.
d) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medi¢ao (BM) do més equivalente, no

caso de ocorrer paralisagao dos servicos, por dia de paralisa¢ao.
e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura

da Ata, do Contrato e da Ordem de Servicos.
9.3 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a

reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
_ sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos

decorrido 0 prazo da sanc¢ao aplicada com basenoinciso anterior, de conformidade com a Lei

\\, n° 8.666/93 e suas alteragoesposteriores.
9.4 O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas moratorias sera
limitado a 20%do equivalente ao valor total estimado deste Contrato.

9.5 O CONTRATANTE,sem prejuizo da faculdade de rescindir o presente Contrato, podera
aplicar a CONTRATADAasseguintes multas compensatorias: a

ee a

Z -
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a) 5%(cinco por cento) sobre o valor da fatura do més equivalente, caso a CONTRATADA
deixe de apresentar a Guia da Previdéncia Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do
FGTSe Informagées a Previdéncia Social (GFIP) ou apresente-as desconforme.
b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que nao contenha a comprovacao de
recolhimento das contribuigdes previdenciarias e/ou de FGTS de todos os empregados da

CONTRATADAem atuacao na execug¢ao deste Contrato.
c) 0,03%(trés centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso

no pagamento de seus empregados, apos o prazo previsto na legislacao em vigor.

9.6 O CONTRATANTE,sem prejuizo da faculdade de rescindir 0 presente Contrato, podera

aplicar 4 CONTRATADAas multas compensatorias, respondendo ainda a CONTRATADA
por qualquer indenizagao suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que
causar, na forma do Paragrafo Unico, do art. 416, do CédigoCivil.
9.7 Pelo descumprimento total do objeto contratual sera aplicada, mediante notificacao escrita
a CONTRATADA,a multa compensatoria no valor correspondente a 100% (cem por cento)

do valor total reajustado.
9.8 As penalidades estabelecidas nesta Clausula nao excluem quaisqueroutras previstas em

lei ou neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADAporperdas e danos que
causar ao CONTRATANTE,em consequéncia do inadimplemento de qualquer condigao ou

Clausula deste Contrato.
9.9 Quando a CONTRATADAfor notificada da ocorréncia de situagao permissiva de
aplicagao de multa, Ihe sera garantido o prazo de 05(cinco) dias uteis para defesa.

9.10 As multas tem comobasede calculo o valor total deste Contrato, salvo especificacao em

contrario, serao sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter

havido alteragao durante a vigéncia.
9.11 Em caso de aplicagao de multa compensatoria, de seu montante deverao ser deduzidos
todos os valores recebidos em razao da aplicagao de multas moratorias.

CLAUSULA DECIMA
10. DA RESCISAO
10.1. Constituem motivos para a rescisao contratual:

a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagées,

projetos ou prazos;
b) A lentidao no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusao dos servi¢os no prazo

estipulado.
c) Atraso injustificado no inicio dos servicos;
d) Paralisagao dos servigos, sem justa causa e prévia comunica¢gao ao Municipio;

e) Em caso de subcontratagao, esta nao podera ultrapassar o percentual de 25% (vinte e

cinco por cento) dos itens contratados;
e.1) A subcontratada nao podera em hipotese nenhumaser pessoafisica;
e.2) As empresas subcontratadas sujeitam-se ao cumprimento de todas as clausulas do
contrato firmado com a contratada.
f) Desatendimento das determinagées regulares da autoridade designada para acompanhare
fiscalizar a sua execucgao, assim como a de seus superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na execucao, anotadas nas formas do § 1° do art. 67, da

Lei n° 8.666/93;
|| h) Decretacgao de faléncia, recuperacaojudicial, instauragao de insolvéncia civil, dissolugao da

! sociedade ou o falecimento do contratado;
i) Alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juizo
do Municipio, prejudique a execucao do Contrato; et
j) O valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do VALOR POR LOTEcontratado

ou aposo trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigagao assumida;
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1) Razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e

determinados pelo Prefeito, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
m) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redagao

conferida pela Lei 9.854/99.
10.2. A rescisao do Contrato podera ainda ocorrer nas demais hipoteses e condicdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagao do art. 80 da mesmaLei, se

for 0 caso.
10.3. A rescisao do Contrato podera ainda ocorrer de forma amigavel, por acordo entre as

partes, reduzido a termo no processo desde que haja conveniéncia para a Administragao

Publica.
10.4. Em caso de rescisdo, a Contratante imitir-se-a na posse imediata e direta do objeto

licitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

11. DOS ADITAMENTOS
11.1 O presente contrato podera ser aditado nos termos previstos na Lei no 8.666/93, e

alteracées.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12. DOS RECURSOS
12.1 Os recursos, representagao e pedido de reconsideragao, somente serao acolhidos nos

termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13. DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO
Dos Servidores responsaveis pela fiscaliza¢gao:
13.1 O contrato sera fiscalizado pela Servidora Publica Municipal, lotados nesta Secretaria,

sendo: Rosilene de Oliveira-Matricula: 10803.

13.2 Forma detalhada comosedara a fiscalizagao:
O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da prestagdo dos servicos e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE,especialmente designados, na forma dalei. A verificagao
da adequacgdo da prestagdo dos servigos devera ser realizada com base nos critérios

previstos no contrato, TR e anexos.
O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADAensejara a aplicagao de sancdes administrativas, previstas neste TR e na

legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos

77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA,inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas, vicios redibitrios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da
CONTRANTEoude seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n°

8.666/1993.

 

CLAUSULA DECIMA QUARTA
14. DA GARANTIA
14.1 A garantia contratual 6 complementar a legal e devera ser conferida ee termo

escrito.
7) Termo de Contrato de Adesao n° 007/202 Pagina 8 de 10

eo i, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA - ES -

RUA: PRACA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N BAIRRO: CENTRO CONCEICAO DA BARRA~ES ceprts,960-000

eS CNP) SOB N° 27.174.077/0001-34
ai



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTOQasr

ses Licitagdo e Contratos

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15. DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
15.1. Representara a Contratada na execucao do ajuste, como preposto, Sr. Célio dos Santos

Meireles, brasileiro, Diretor desta empresa.

 

CLAUSULA DECIMA SEXTA
16. DAS DISPOSIGOESFINAIS
16.1 A CONTRATADAdevera manter durante toda a execugao do contrato compatibilidade

com a obrigacdo assumida, bem como todas as condi¢des de habilitagao e qualificagées

exigidas na licitagao;
16.2 Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-a pelas Leis n°.

10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condicées estabelecidas no Edital de PREGAO

PRESENCIAL N° 036/2019.
16.3 A CONTRATADAdevera atender a todas as exigéncias da CONTRATANTEquanto ao

cumprimento da legislagao pertinente.

16.4 Além das especificagdes acima deverao ser observadas as prescrigdes a seguir, todas

condicionantes da aceitagao da proposta e do recebimento do produtolicitado;
16.5 Nao sera aceito em desacordo com as especificag6es constantes do presente Termo de

Referéncia;
16.6 Nos precos cotados deveraoestar inclusos todos os insumos que compéetais como as
despesas com impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam

direita ou indiretamente na aquisig¢ao e entrega dos materiais cotados, bem comotransporte,
custo de estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e

tributos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17. DAS DISPOSIGOES GERAIS E DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Conceicao da Barra, Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e

forma, para igual distribuigao, para que produza seusefeitos legais.

Conceigao da Barra -ES (7 de Janeiro de 2020.

LEE
Pe

FRANCISCO BERNHARD VERVLOET

Prefeito Municipal

Contratante

S&S LOCACG RODUCOES E EVENTOS LTDA-ME /
A J

CNPJ-MF sob o n° 09.208.990/0001-22 : J ff

Contratado ie ef)ehL
-Sr* Rosilenede Oliveira

Matricula: 10803
Fiscal do contrato
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ANEXO | -
Descrigao do Produto:

Item | Material Un. Marca Modelo | M. Consumo Qtde | Pr. | Pr. Total

| Unitario

Ol 2.08.01,0098-4 DI 0.000 20.0000 16.000.0000 320.000,00

| LOCAGAO DE TRIO ELETRICO DE GRANDE PORTE (CARRETA)com no minimo:

A) EQUIPAMENTOS:

01-Cavalo mecanico compativel com a carreta, em bom estado de conserva¢ao e

com pneus em bom estado, no minimo 05 anos de uso. 01-Carreta com no minimo 21

(vinte e um) metros de comprimento por 4 (quatro) metros de altura e 3,20

(trés e vinte centimetros) de largura.

01- Grupo Gerador com no minimo 180 kva. 01-Camarim fino acabamento

1- Sanitario

2- Acesso independente ao palco 04- Extintores 01-Palco com capacidade minima

para 20 convidados.

Toda estrutura devera estar devidamente regular e licenciada junto ao DETRAN,

CORPO DE BOMBEIROS, CREA.

B) P. A. FRENTE:

30- Graves com alto falantes de 15”

24- Médio Grave com alto falantes de 12” 12- Driver Cornetas.

OBS: todos os equipamentos com os respectivos amplificadores.

C) P. A. FUNDO:

30- Graves com alto falantes de 15”

24- Médio Grave com alto falantes de 12” 12- Driver Cornetas.

OBS: todos os equipamentos com os respectivos amplificadores.

D) P. A. LATERAL ESQUERDO:

24- Graves com alto falantes de 18” 24- Médio Grave com alto falantes 12” 12-

Drive Cornetas

OBS: todos os equipamentos com os respectivos amplificadores.

E) P. A. LATERAL DIREITA:

24- Graves com alto falantes de 18” 24- Médio Grave com alto falantes 12” 12-

Drive Cornetas

OBS: todos os equipamentos com os respectivos amplificadores.

F) PERIFERICOS:
01-Console digital com no minimo 32 canais e 16 saidas 02-Processador digital.

G) PALCO:

04- Monitores de voz 04- Fones de ouvido

| 01-Amplificador para guitarra.

| 01-Amplificador para contra baixo 01- Sub 18” para bateria

15- Pedestais.

05- Garras para microfones.

10- Microfones padrdo para instrumentos 10- Microfones padrao para voz

01-Microfone sem fio. 01-Kit de bateria.

OBS todas as baterias ou pilhas para microfones devem estar devidamente

carregadas e prontas para uso.
H) AMPLIFICADORES:

24- Amplificadores 8.000w RMS 2 ohms

03- Amplificadores 4.000w RMS 2 ohms.

i) ILUMINAGAO E EFEITOS - TRIO ELETRICO CARRETA 04- par led

01- mesa DMX

J) EQUIPE: 01-Motorista. 01-Técnico. 02-Auxiliar geral

Sendo toda despesa de manuten¢gaéo dos equipamentos e alimenta¢ao e hospedagem

| da equipe por conta da contratada.

| R$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte MilReais). ; ]
 

figs —_ Lorig
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