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ooNTRATO No 001 .1 03.3824.201 L
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 382412019,

CoNTRATO ADMINTSTRATIVO DE PRESTAqAO DE SERVIQOS OUE ENTRE Sl

CELEBRAM O MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, E A EMPRESA E M

PRODUCOES EIREL!.

CONTRATANTE. MUNtClptO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHAO, por meio da Secretaria Municipal de

Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrim6nio Hist6rico da Prefeitura Municipal de Caxias, inscrita no

CNPJ/MF sob o no. 06.082.820/0001-56, situada na Praga Dias Carneiro no 600 -Centro, Caxias-MA, doravante

denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secret6rio Municipal de Gultura, Espoile,
Turismo, Juventude e Patrim6nio Hl*t6rico, Sr. Arthur Quirino da Silva Neto, portador da C6dula de

ldentidade no 22838894-5 expedida pela ssP/MA e do cPF no 452.0,61.123-72, a seguir denominada

CONTRATANTE,

CONTRATADA: E M PRODUCOES ElRELl, inscrita no CNPJ sob o no 09.585.604/0001-11, situada na Rua

02, 16, Quadra 3, Cohatrac V, S5o Jos6 de Ribamar - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada pelo Sr. Egger Adriano Maciel Miranda, RG no 74553933 SESP/MA, CPF no 453.218.683-87.

RESOLVEM celebraro presente Contratd, que serd regido pelo Editaldo PregSo Presencial No 103/2019, pelas

disposig6es da Lei Federal No 10.520/2d02, a Lei Federal no 8.666/1993, do Decreto Municipal no 016012017,

da Lei Complementar No 12312006, pelos princfpios do direito p(blico e demais normas pertinentes d esp6cie,

ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes clSusulas e condigOes:

presente Contrato tem por objeto a de empresa especializada em produgSo e edigSo de

para projegio mapeada; cobrindo tamb6m instalag5o de projegSo mapeada em cenografia, fornecimento dos

equipamentos necess6rios para funcionamento da projegSo, e prestagSo de servigo de manutengSo sempre
que necessdrio durante todo o periodo expositivo.

Ser5o parte integrantes deste contrato o Termo de Refer6ncia (Anexo I do ato convocat6rio) e a proposta de

V pregos apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrig6es.

execugSo do objeto ora pagarS dr

(Cento e quarenta e nove mil reais), conforme descrig5o abaixo:

ltem Descrigio Unid Quant
Prego

Unit{rio Tota!

01

ConfecgSo dos quatro vfdeos e execugSo com

tempo de cinco minutos cada, mapeamento da

6rea expositiva, manutengSo e locagSo de
projetores.

UND 01 149.000,00 149.000,00

Os pregos permanecerSo irreajust6veis durante a vig6ncia do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO

NA CLAUSULA SEGUNDA PARAGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.
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PA RAFO SEGUNDO _ DO PAGAMENTO

GRAFO PRTMETRO - DOS RECURSOS ORqAMENT rosPA

RAFO TERCEIRO _ DOS ACR SCIMOS E SUPA

i(

o

As despesas deconentes presente Contrato correrSo por conta da seguinte dotagSo

orgament6ria:
02.09.13.392.0010.2032.0000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIgOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURiDICA.

O pagamento pelo CONTRATANTE no prazo de at6 30 (trinta) dias consecutivos

assinatura do ateste que formalizar o aceite definitivo, desde que n5o haja fator impeditivo provocado pela

CONTRATADA, mediante a apresentagSo de nota fiscalffatura devidamente atestada, acompanhada da

respectiva Ordem de Servigos e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) CertidSo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de D6bitos Relativos a Tributos

Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos tribut6rios federais e d

Divida Ativa da UniSo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos i Seguridade Social,

nos termos da Portaria Conjunta no 1.751 , de 0211012014, do Secret6rio da Receita Federal do Brasil

e da Procuradora-Geralda Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, fornecido pela

CEF - Caixa Econ6mica Federal, devidamente atualizado (Lei no 8.036/90);

c) CertidSo Negativa de D6bitos Trabalhistas - CNDT.

I - A nota fiscalffatura ser5 conferida e atestada pelo respons6vel pelo aceite dos objetos licitados.

Il - O pagamento ser6 efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

lll -O CONTRATANTE poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizag6es devidas pela CONTRATADA.

IV- Nenhum pagamento ser5 efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagSo qualquer

obrigag5o financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplGncia, pelo

descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou d

atualizagSo monetSria.
V- N6o serSo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia de liquidagSo de

obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplEncia contratual.

W- E vedada expressamente a realizagilo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobranga bancdria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagSo

das sang6es previstas neste instrumento e indenizagSo pelos danos decorrentes.

,- A CONTRATADA fica a aceitar, nas mesmas contratuais, os acr6scimos ou

supress6es que se fizerem necess6rios, at6 o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

Contrato, de acordo com o constante no art.65, $ 10 da Lei Federal n.o 8.666/1993.

P FO QUARTO- DA ALTERAq CONTRATUAL
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I- Ocorre.ndo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a AdministragSo poderd restabelecer a

relagSo pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovagSo

docu mental e requerimento expresso do contratado.

USULA TERCEIRA - DAS OBRIGA DAS PARTES

l- Dentre outras atribuig6es da celebragSo deste Administrativo para execugSo

do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) executar os servigos licitados nas condig6es e nos prazos estabelecidos no Termo de Refer6ncia,

contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Servigos expedida pelo CONTRATANTE,

conforme especificag6es t6cnicas estabelecidas no Ato convocat6rio, no Termo de Refer6ncia e em

sua Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade e pregos;

b) refazer os servigos licitados reprovados no aceite provis6rio, por estarem em desacordo com as

especificag6es t6cnicas exigidas no Termo de Refer€ncia ou com a Proposta de Pregos, no prazo de

at6 05 (cinco) dias riteis, contados a partir da respectiva NotificagSo;

a) Refazer os servigos licitados em que se verificarem vicios redibit6rios ap6s a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo m6ximo de 05 (cinco) dias 0teis da
constatagSo do vicio e ds suas expensas, a critdrio da CONTRATANTE;

d) ndo transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

e) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execugSo do objeto licitado;

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos i execugSo deste Contrato, indicando

seus enderegos ffsico e eletr6nico (e-mail), telefone, celular e fac-similes;

g) comunicar imediatamente qualquer alteragSo no seu estatuto social, raz6o social, CNPJ, dados

bancdrios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

h) responsabilizar-se pela qualidade dos servigos executados, sob pena de responder pelos danos

causados irAdministragSo ou a terceiros;

i) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuig6es

e obrigag6es sociais, trabalhistas e previdenciSrias e quaisquer outras despesas decorrentes da

execugSo dos servigos;

i) respeitar e lazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde serSo

executados os servigos objeto deste contrato;

t) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do

trabalho;

m) responder pela supervisSo, diregSo t6cnica e administrativa e m5o-de-obra necess6rias i execugSo

deste Contrato, como 0nica e exclusiva empregadora;

EsrADo oo ulmxxAo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CA)OAS . MA

CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praga Dias Carnetro, 600, Centrq CEP: 65.6O4-090 - Cax'us / MA

(99) 3521-3125 . 3521- 4363 . 3521-4s81
S[te: www.caxias.ma.gov.br

",.:,,

:

,l

P RAFO PRIMEIRO - DAS OBRIGAQ DA CONTRATADA



n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por tudo

quanto As leis trabalhistas e previdenci6rias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente i AdministragSo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugSo dos servigos objeto deste contrato, n5o

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagSo ou o acompanhamento pelo

CONTRATANTE;

p) Al6m das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratada deverd cumprir todas obrigag6es

estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

q) manter, durante a execugSo do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele assumidas,

todas as condig6es de habilitagSo e qualificagSo exigidas.

O Municipio de Caxias, pessoa de p0blico, por interm6dio da Secretaria

Esporte, Turismo e Juventude obriga-se a:

a) emitir as respectivas Ordens de Servigos;

b) acompanhar e fiscalizar a execugSo dos servigos objeto deste contrato;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugSo do objeto licitado,

podendo recusar aquelas que n6o estejam de acordo com as especificag6es exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para refazer os servigos objeto do contrato reprovados no recebimento
provis6rio;

e) notificar a CONTRATADA para relazer os servigos que apresentarem vicios redibit6rios ap6s a

assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos A CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando

as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar d CONTRATADA toda e qualquer ocorr6ncia relacionada com execugSo dos servigos

objeto do contrato;

h) prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

i) Al6m das obrigagOes descritas no presente contrato, a contratante dever6 cumprir todas obrigag6es

estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

j) propor a aplicagSo das sang6es administrativas e demais cominag6es legais pelo descumprimento

das obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

O presente entrar6 em vigor na data de sua assinatura e em 180 (cento e

condicionada sua eficdcia d publicagSo no DiSrio Oficial do Municlpio..
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Paragrafo 0nico: A vig6ncia deste termo poder6 aditivada desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo

57 da Lei Federal 8.666/93.

ACONTRATADA a executar o objeto deste Contrato na e no prazo estabelecido no Termo

de Refer€ncia, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo.

O prazo de execugSo poderd ser prorrogado, a crit6rio do CONTRATANTE, desde

que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeig6es

imprevistas e/ou de forga maior.

A obrigada a executar o objeto deste no estabelecido no Termo de

Refer6ncia, sem 6nus para a CONTRATANTE.

USULA QUINTA _ DO PRAZO DE EXEC o

USULA SEXTA _ DO LOCAL DE EXECUQ o

NICOA RAFO

USULA S TIMA _ DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

RAFO PRIMEIROA

O recebimento do ser6 efetuado por fu ncion6rio fiscalizagSo dos servigos

ou outro servidor designado para tal finalidade, mediante atesto da nota fiscal

A execug6o dever6 ooorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de

Refer6ncia, mediante Ordem de Servigos.

O CONTRATANTE, observado o prazo de execugSo, verificard se o OBJETO

LICITADO atende is caracteristicas especificadas no Termo de Refer6ncia e na Proposta da CONTRATADA.

N6o serSo aceitos os servigos que apresentem vicios de qualidade ou quantidade

deconentes de execugSo inadequada.

PARAGRAFO OUARTO - N6o serSo aceitos servigos diferentes das especificag6es estabelecidas no Termo

de Refer6ncia e na Proposta da CONTRATADA.

Ap6s verificagSo da qualidade e quantidade dos servigos recebidos provisoriamente,

havendo aceitagSo dos mesmos, o CONTRATANTE emitir6 recebimento definitivo mediante ateste.

aceite definitivo nflo isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto i
qualidade do servigo executado, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de

garantia e de pagamento.

Os servigos reprovados no aceite serSo refeitos, devendo a refazer no prazo at6

05 (cinco) dias oteis, contados a partir da NotificagSo, arcando com todos os custos decorrentes'

Todas as despesas decorrentes da corregSo dos servigos reprovados serSo de

inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A corregSo dos servigos n6o exime a CONTRATADA da aplicagSo da penalidade
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RAFO PRIMEIROA

AFO SEGUNDO
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RAFO TERCEIRO Caso o prazo indicado no par5grafo primeiro n6o seja observado, ser6
considerada inexecuqSo contratual.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
A CONTRATADA responsabilizar-se-6 pelos vfcios e danos decorrentes da execugSo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e '17 a27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos i Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

USULA _ DA GARANTIA
As condig6es de garantia ofertadas pela Contratada ser6o obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Refer6ncia, ficando vedada qualquer supressSo das cl6usulas de garantia contidas no referido termo.

n6o poderS subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como ced6Jo
ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisSo e aplicagSo das sang6es administrativas
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA _ DA FISCALIZAQAO
A fiscalizagSo deste Contrato ser6 efetuada pelo 6195o solicitante que poderS, a qualquer tempo, determinar o
que for necessSrio d regularizagfio das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicagSo das
penalidades previstas neste instrumento.

As ocorr6ncias verificadas durante a execug5o deste Contrato serSo registradas

em relat6rio, cuja c6pia serd encaminhada i CONTRATADA, objetivando a imediata corregSo das

irregularidades apontadas, sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

A fiscalizagSo n5o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeig6es t6cnicas ou vicios no objeto contratado,

\-/ e na ocorr6ncia destes, nio implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas, sujeitarS a CONTRATADA
is sang6es previstas Lei Federal no 10.52012002, a Lei Federal no 8.666/1993, do Decreto Municipal no

016012017, da LeiComplemenlar no 12312006 e demais normas pertinentes A esp6cie.

O atraso injustificado na execugSo ou corregSo dos servigos contratados sujeitar6

a Contratada ds seguintes multas de mora:

Multa morat6ria de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em mso de atraso de at6 05 (cinco) dias

para a execugSo dos servigos a contar do prazo estipulado em cada ordem de servigo ou documento

equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigagSo assumida;

Multa morat6riade 10o/o (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para o recebimento

da ordem de servigo.
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Diante da inexecugio total ou

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato;

c) suspensSo temporSria de participagao em licitagSo e impedimento de contratar com a AdministragSo, porprazo n5o superior a 0S (cinco) anos; l

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio publica enquanto perdurarem osmotivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade queaplicou a penalidade.

conjuntamente com a prevista
As sang6es previstas nas atineas "a', nc'e "d" poder6o ser apricadas

na allnea "b".

Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugSo do certame, n6o mantive r ,,,a proposta, falhar ou fraudar na execug6o do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer declaragio falsaou cometerfraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla defesa, ficard impedida de licitar e contratarcom o Municipio de Caxias, pelo prazo de at6 0S (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantesda punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade,sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas neste instrumento e das demais cominagOes legais.

Caber6 ao CONTRATANTE propora aplicagio das penalidades previstas, medianterelat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigdo.

Ap6s a aplicagSo de quatquer penalidade ser6 feita comunicag6o escrita ACONTRATADA e publicag6o no Di6rio Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluidas os casosde aplicagSo das penalidades de advertGncia e multa de mora.

As multas deverio ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivoscontados da data da notificagSo, em conta banc6ria a ser informada pelo CONTRATANTE.

CONTRATANTE ou
Os valores das multas poder6o ser descontados dos pagamentos devidos pelo

cobrados diretamente da CONTRATADA, amig6vel ou judicialmente.

Nenhum pagamento serd feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas asmultas que lhe tenham sido aplicadas.

parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderd,garantida a pr6via defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangOes:

a) advertGncia escrita;

motivos ensejadores da rescisSo do presente r.F no Artigo 78 da lei

ARAGRAFO PRIMEIRO Os casos de rescis5o contratual ser6o formalmente
o contradit6rio e a ampla defesa.
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A RAG RAF o SEG U N D o A rescisSo por descumprimento das cl6usulas contratuais

t

CONTRATANTE, at6m das

dos cr6ditos deconentes do Contrato, at6 o limite dos prejuizos causados aosang6es previstas neste instrumento.

comunicagSo entre EE partes a respeito dopor publicagdo na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico ou outro meio de registro,

presente
str

n6o sendo consideradas comunicag6es verbais.

A manter durante a do emela assumidas, as condig6es de habilitagdo e qualificag6o exigidas na licitagio.
com as obrigag6es por

publicagSo

'\-* O extrato presente publicado pelo no doobedecendo ao prazo previsto no par6grafo 0nico do art. 61 da Lei Federal no 8.666/1993, sendo acondigEo indispensdvel d sua eficdcia.

o da da depor mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer d6vidas
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e
firmam o presente Contrato, em 03 (tr6s,) vias

oriundas do presente instrumento.
contratadas ap6s lido e achado conforme, as partes a seguirde igualteor e forma, para um s6 efeito.

Caxias(MA,), Dezembro de 201g.

com expressa de qualquer outro,

Sr. Arthur Quirino da Silva
Secretdrio Municipal de
Juventude e patrim6nio
CONTRATANTE

E

CONTRATADO

Turismo

USULA OITA VA _ DO FORO

USULA IMA S _ DA PUBLICAc o

c USULA SEXTA DA MANUTE oNCA DA S S HABILITAQ o

USULAc TAQUIN DA coMS UNICA C
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