
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°017/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°029/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N0  007/2048 

Ter-tio de Côntratà $PrSàção de Serviços  
celebrado entre o MI.JNICIPIO DE PINDAI e a 
Empresa EL.JZILEI MOREIRA DE SOUSA 
ÈiRÉLI ME 

pÉFÉituRÁ MUNICIPAL DÊ PIWÓÀÍ 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ/MF sob o no 13.982.62410001-01 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMP 

O M(JWICIPIO DE PINDAI pessoa jurídica de direito publico interno, com sede a Rua 

Ana Angélica, 75 Centro Pindai-Bahia inscrita no CNPJ sob ri.-   13982 624/0001-01 

neste ato representada pelo Exm ° Sr .0  IONALDO AURÉLIO PR-ATES, Prefeito 

Municipal com endereço residencial a Fazenda Pedra Redonda 1 Zona Rural, nesta 

cidade de Pindaí, portador da cédula de identidade n.1'0.076.989-69, SSP-BA, 

CPF/MF N.° 862.941.995-49, doràiartté denominada CONTRATANTE, e a Empresa 

EUZILEI MOREIRA DE SOUSA EIRELI ME inscrita no CNPJ sob n°  

13.734.56510001-44, com sede a Rua Jeremias Alves de Lima 406 A bairro 

Monsenhor Fagundes, na cidade de Brumado Estado da Bahia Cep 46.100-0d0,  

neste ato representada pelo Sr .0  Euzilei Moreira de Sousa portador do RG n°  

3403012 SSP/GO e CPF 640.695.161-15, residente e domiciliado na Avenida 

Jeremias Alves de Lima, 406 A bairro Monsenhor Fagundes na cidade de Brumado, 

Estado da Bahia CEP 46.100-000, de ora em diante denominada CONTRATADA,  

por força do Pregão Presencial n°  007/2018 e sua homologação pelo chefe do 

executivo municipal, têm entre si como justos e acordados à celebração do presente 

contrato mediante clausulas e condições seguintes 

1 - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 	Contratação de pessoa jurídica visando locação de som, palco, 

iluminação, banheiros qúimiccs; géradoiç trio elétrico, serviços de õóffeé:breãk e 

de segurança pára organização dos festejos 2018, em tohformidadé com o 

calendário cultural do município, sob Õ regime de empreflada, tipo menor preço 

global, conforme especificações do anexo 1 deste Instrumento Cõntratiial, e conforme 

calendário do(s) evento(s) a seguir: 
17EM UF QUANT DESCRIÇAO 00 sgRviço VALOR UNIr VALOR TOTAL 

1 Diárias 10 Locação de Palco de Grande Foi-te 650000 6500000 
2 Diárias 15 Locação de Palco de Médio Porte 5 000 00 75 000 00 
3 Diárias 15 Locação de Sonorização de Grande Porte 600000 9000000 
4 Diárias 10 Locação de sonorização de porte médio 4 500 00 45 000 00 
5 Diárias 15 Locação de iluminação de grande porte 3.460,0,0 51 00000 
6 Diárias 10 Locação de Iluminação de Porte Médio 2 500 00 25 000 00 
7 Unid 100 Locação de Toldos 6x6 200 00 20 000 00 
8 Unid 150 Locação de Banheiros Químicos 210,00 SI 500 00 
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9. Diárias 15 Locação de Geradores de energia 2.500,00 37.500,00 
10 Diárias 20 Serviços de Locução 80000 16 00000 
11 Diárias 10 Telôes - Data Show 200000 20000 00 
12 Unid 15 Cooffeebreak 80000 1200000 
13 Unid 100 Segurança Diária 17000 1700000 
14. Diárias . 	01 - 	Trio Elétrico 	. 	.. 	. 	. ... 15.000,00 15.000,00 

Valor Global R$ 520 000 00 

2- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 	. . . 

2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento bem assim 

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 

integram este contrato como se nele estivessem transcritos, com todos os seus 

anexos, os seguintes documentos 

2.1.1 -Edital do Pregão Presencial r4° 007/2018 

2.1.2 -Proposta da Contratada. 

2.1.3— Ata deJulgamento 

2.2 - Os documentos referidos em 2.1 são considerados suficientes para, em 

complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução 

do objeto contratado. 

3-DA VIGÊNCIA 

3.1 - O presente contrato vigorará dá data da assinatura deste instrumento contratual 

até 31 de dezembro de 2018. 

4—DOPREÇO 	. 

4.1 - O preço total para o fornecimento dos serviços ora contratados e o apresentado 

na proposta da contratada, o qual totaliza Ovalor global dê R$520.000,0O(quinhentbs . 

vinte mil reais), conforme Anexo 1 deste contrato. 

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitinda qualquer acrésàimo, estando 

incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indirétõs, corno também os 

lucros da contratada, conforme previsto no êditàl. 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente 

para o exercício financeiro de 2018, a saber: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA AMENTÁRIA 020400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA 
ESPORTE E LAZER 

PROJETO /ATIVIDADE 2117- COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES 

ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
33.90.39.00 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURIDICA 
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5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 

5.1 - O presente contrato vigorara da data da assinatura deste instrumento ate 31 de 

dezembro de 2018 

5.2 - A estrutura do evento objeto deste contrato devera ser entregue no prazo de ate 

2 (dois) dias antes da realização do mesmo para verificação dê aprovação pelos 

órgãos fiscalizalores de segurança 

5.3 - O prazo descrito no item 5.2 equivale para toda a estrutura do evento não 

estando inclusos serviços que devem só podem ser prestados tão somente no horano 

do evento. 

6-DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - Os pagamentos serão efetuados em ate 90 (noventa) dias após a prestação dos 

serviços e devera ser apresentada planilha descritiva dos serviços prestados ao titular 

da Secretaria Municipal de Administração pàra a devida aprovação dos serviços 

prestados 

6.2 - As notas fiscais, quê apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá em igual período acima. 

6.3- O pagamento será feito mediante transferência bancária dfrétaméhtõpãra a 

favorecida 

6.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança Ou o desconto da 

fatura emitida através da rede bancaria ou com terceiros permitindo-se tão somente 

cobranças em &arteira simples, ou seja, dirõtámenté pata CONTRATANtE. 

7 - DA TRANSFERÊNCIA bÕ CONTRATO 

7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir õ presente contrato a terceiros, nó todo 

ou em parte, sem o expresso consentimento da contratante, dado pôr escrito, sob 

pena de rescisão do ajuste. 

8 - DAS RESPONSABILIDADES 

8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e excluslvárnénte pela execução de todos 

os serviços prestados para a realização do evento objeto deste contrato e 

consequentemente, responde, civil e criminalmente, por toctôé os danos é prejuízos 

que, na execução dele, venha, dirõta ou indiretamente, á ptóvocat ou causar para 

CONTRATANTE ou para terceiros. 

8.2 - A CONTRATADA é responsávêl também péla qualidade dos serviçàs e produtos 

fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros 
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quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecidó os mesmas fora dos 

padrões exigidos 

9-DAS PENALIDADES 

9.1 - Os serviços de estrutura deverão estar devidamente instalados no local de 

realização do evento em ate 2 (dois) dias antes do seu inicio sob pena de aplicação 

de multa diária na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 

9.2 - A CONTRATADA igualmente, será aplicada a multa descrita em 91, no caso da 

mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste 

9.3 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente não 

terá caráter compensatório, mas simplesmente moratorio e portando não eximem a 

CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos «üe os seus 

atos venham a acarretar, nem irhpêdëni a dêclàraçã'Õ de rescisão do pàbtõ em apreço. 

9.4 - A inexecução parcial do contrato, importará à CONTATADA a suspensão do 

direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração dirêta Ou indireta, 

conforme previsto no edital, Contados da aplicação de tal medida punitiva, bem Como a 

multa de 20% (vinte por cento) sobre õ valor do contrato. 

9.5 - A inexecução total parcial do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão 

do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, 

conforme previsto no edital contados da aplicação de tal medida punitiva bem como a 

multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato 

9.6 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da  imposição dás penalidades 

elencadas nos subitens precedentes 

9.7 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que 

a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 

9.8 - Requisitado o serviço da empresa vehcédôta, não entregando está no prazo 

previsto, a critério da administràçãô põderá ser requisitada o mesmo serviço da 

empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções Ørevistàs nos 

subitens acima. 

10- DA RESCISÃO 

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 

penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde quê 

ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nt  8666/93 e 

suas alterações. 
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10.2 - A rescisão do contrato pudera se dar sob qualquer das formas delineadas no 

art. 79 da lei federal ri0  8.666193 e suas alterações 

103 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos 1 

a Xl, do art. 78 da lei federal n°  8.66613 e suas alterações a àONTRATADA sujeitar-

se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a vinte por cento do valor do contrato. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11 1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros por si ou seus sucessores e representantes no 

fornecimento contratado isentando esta ultima de toda e qualquer reclamaço que 

possa surgir em decorrência do mesmo 

11.2 - Aplicam-se a este contrato ás disposições dá lei federal no  8Me6/3 é suas 

alterações, que regulahientà ãs licitações a ctntratàtóes promovidas pela 

administração pública. 

12- DA TOLERÂNCIA 

12.1 Se qualquer das pedes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 

omissões, a inobservância no todo ou em parte, dé qualquer dos itens e condições 

deste contrato, tal fato ngo poderá liberar, desonetar ou de qualquer forma afétat ou 

prejudicar esses mesmos itens é condições, os quais permanecerão inalterados, tomo 

se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

13— DO FORO 

13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Guànambi-Ba, dirimir 

todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, rãnunciandô expressamente 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja E por assim estarem justas e 

Contratadas, as partes, por seus representantes lêgais, as&n•srnópresente contrato 

em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixô-assinadas, a tudo 

presentes. 

Pindai-Ba, 16 de Fevereiro de 2018. 
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2 42 

unicípio de Pindai 

tonaldo Aurélio Prâtes 

Prefeito Municipal 

Contratanté - 

Euzilei Moreira de Sousa Eireh Me 

CNPJ n° 13734565/0001-44 

EjiiieiMorèiradê Sousa 

RétSéhttité 

Oohtràtada 

TESTEMUNHAS: 
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