PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG
18.188.268/0001-64

Processo: 0057/2017

Modalidade: Pregão presencial

Nº Modalidade: 28

CONTRATO ADMINSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA

Nº 2017.11-007
CONTRATANTE:-Município de DOM VIÇOSO, pessoa jurídica de direito público interno, atravésdo Poder
Executivo, com sede à Rua Valdemar de Oliveira,número 01, CEP 37.474-000,inscrito no CNPJ sob o número
18.188.268/0001-64neste ato representadopelo seu Prefeito, Francisco Rosinei Pinto, portador do RG
M-8.378.403e do CPF 032.844.616-55.
CONTRATADA:Anderson José de Castro, CNPJ Nº 05.525.007/0001-40,sediada à Rua silviano Brandão, 677,
em PARAISÓPOLIS, MG, neste ato representadapor Anderson Jose de Castro, portador do RG 35.423.718-4
SSP/SP e do CPF 041.596.206-47.
EMBASAMENTO:-Processo Administrativonº 0057/2017- Pregão presencial, 28 e na forma da Lei Federal nº
8.666/93 e posteriores alterações, as partes ficam contratadas, mediante as cláusulas e condições abaixo
especificadas:
CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente contrato administrativotem como objeto Contratação de empresa para montagem de estrutura
para a realização das festividadesdo 64º Aniversáriode Emancipação Político-Administrativado Município de
Dom Viçoso a serem realizadas nos dias 08, 09, e 10 de dezembro de 2017, no Estádio Municipal José
Antônio Ribeiro, com a participação da Secretaria de Estado de Governode Minas Gerais, atravésdo Contrato
de Concessão de patrocínio nº 19/2017..
CLÁUSULASEGUNDA- DA EXECUÇÃODO CONTRATO- PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
2.1 - Integra e se vincula ao presente contrato administrativo,o edital do processo licitatório acima epigrafadoe
seus respectivos anexos, em especial a proposta ofertada, como se aqui estivessem transcritos para produzir
todos os seus efeitos.
2.1.1 - A CONTRATADAdeveráexecutar o objeto deste contratado nas condições, exigências e
especificações do processo licitatório que embasa este contrato, conforme a proposta ofertadae como
dispuser a OS - Ordem de Serviço, emitida pelo Departamentode Compras e Licitações ou por outro
Departamentoou Setor formalmentedesignado para esta função/atividade,bem como as demais condições e
obrigações dispostas no item 2.5 abaixo;

2.1.2 - A prestação de serviço poderá ser executada com fornecimentode materiais, caso conste da OS ordem de serviço, conforme dispuser a proposta ofertadapela CONTRATADA.
2.2 - Não será recebida qualquerprestação de serviço, item ou itens do objeto, que esteja desacompanhado
da respectivanota fiscal e da OS - ordem de serviço, condição para que a despesa seja conferida, atestada e,
para a efetivae regular liquidação.
2.2.1 - Esta regularidadeno recebimento da prestação de serviço será condição a ser observadapara a
preparaçãodo pagamento.
2.3 - A CONTRATADAnão poderá aceitar ou executar qualquerserviço solicitado sem a respectivaOS - ordem
de serviço, pois a Administração CONTRATANTEnão se responsabilizarápor serviço executado que não
esteja devidamenteautorizado na forma prevista.
2.4 - O CONTRATANTEnão aceitará prestação de serviços, item ou itens do objeto contratado que não
atender(em)as especificações requisitadas, ou ainda que for(em)considerado(s)inadequado(s)para satisfazer
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os objetivos deste Contrato Administrativo.

2.4.1 - Havendorecusa no recebimento de item ou itens do objeto contratado, a CONTRATADAdeverácorrigir,
repararou substituir o(s) serviço(s)em desconformidadecom a OS - Ordem de Serviço, imediatamente, e
sem que lhe caiba qualquerajuste e/ou indenização.
2.4.2 - Havendoa inclusão de materiais/produtosna prestação de serviços e os mesmos sendo recusados, a
CONTRATADAdeveráfazer as substituições nas mesmas condições do subitem anterior.
2.5 - A prestação de serviço se dará ainda nas condições a seguir:
2.5.1 - Os serviços deverãoser executados de acordo com as necessidades da Administração Municipal para
o tipo de eventoa ser realizado, conforme a proposta ofertada, mediante a ordem de serviço - OS e com nas
seguintes condições e obrigações abaixo descritas.
2.5.2- Os equipamentosdeverãoestar devidamentemontados e em perfeito funcionamentoaté as 20h (vinte
horas) do dia 04 de dezembro do corrente ano - segunda-feirae desmontado até o final do dia 14 de dezembro.

2.5.3 - A licitante deveráacompanhara vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros nos equipamentosque estiverem
montados, de modo a fazer correções que sejam necessárias, de modo que a autorização para que o evento
seja realizado não sofra qualquertipo de impedimento advindode responsabilidadeda CONTRATADAe que
não tenha sido providenciada.

2.5.4 - A CONTRATADA,para atender o item anterior, fica obrigadaa aceitar a designação pelo Corpo de
Bombeiros na data e horário determinados, de forma a acatar a determinações que lhe forem de
responsabilidade.

2.5.5 - Será da Administração CONTRATANTEa responsabilidadepara a obtenção das autorizações legais
junto ao CREA/MG e ao Corpo de Bombeiros.
2.5.6 - O eventocomemorativoao 64º Aniversáriode Dom Viçoso será realizado nos dias 08, 09, 10, 11 e 12
de dezembro de 2017, no Estádio Municipal José Antônio Ribeiro.
2.5.7 - Os serviços que forem executados em desacordo com a proposta ofertadaou que não estiverem
conforme toda a descrição do objeto licitado e constante no Termo de Referência- Anexo I do processo
licitatório, que não forem devidamenteautorizados pelos órgãos referidosnão serão aceitos e deveráa
CONTRATADAcorrigir imediatamente e sem qualquercusto adicional, bem como se responsabilizar por
aplicação de alguma penalidade.
2.5.8 - A CONTRATADAfica obrigadaa estar com todo equipamentomontado e em pleno funcionamentoaté
20h (vinte horas) do dia 04 de dezembro, quando deveráser vistoriadopela Diretora do Departamentode
Cultura, de modo a tomada de providênciasjunto ao Corpo de Bombeiros para obtenção da devidaautorização
para a realização do evento.
2.5.9 - A CONTRATADAque for a responsávelpelos lotes - sonorização e iluminação fica obrigadaa
disponibilizar a permanênciade pelo menos um técnico a partir das 14 h (quatorze horas), todos os dias, para
que as atrações artísticas possam fazer os testes de som e a checagem de toda a aparelhagemque será
usada no momento dos shows.
2.5.10 - Será de responsabilidadeda CONTRATADAas despesas com estadia, alimentação, transporte,
montagem e desmontagem, encargos sociais, previdenciáriose trabalhistas, e quaisquer outras que incidam
ou venhama incidir sobre a execução do objeto.
2.5.11 - A servidoramunicipal Sra. Elizângela Maria da Silva, Coordenadorado Setor de Cultura será
responsávelpara fiscalizar a prestação dos serviços, para receber, conferir, aceitar ou recusar qualqueritem
que não esteja adequadocom a OS, bem como terá a obrigação de atestar o respectivoserviço e liquidar a
despesa, de forma a possibilitar o respectivopagamento.
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CLÁUSULATERCEIRA- DO PRAZO DA EXECUÇÃODO CONTRATO
3.1 - O prazo para a execução do serviço do objeto deste contrato administrativoserá de 22/11/2017a
31/01/2018
3.2 - O prazo referidopoderá ser alterado, conforme o interesse da Administração, desde que requeridopela
CONTRATADAcom motivadafundamentaçãoe deferimentodo CONTRARANTE.
3.3 - Dentro da vigênciado item anterior, o objeto será prestado total ou parcialmente, conforme as
necessidades administrativase como dispuser as ordens de serviço - OS, e ainda como exigido nos anexos
do edital do processo acima epigrafado.
3.4 - Ao atingir o prazo pactuado no item 3.1 ou ao se esgotar o quantitativodo objeto contratado, salvo se
houvercelebração de termo aditivo, a prestação de serviço deveráser encerradaimediatamente, independente
de qual seja a primeira ocorrência, prevalecendosempre o interesse da Administração CONTRATANTE.
CLÁUSULAQUARTA- DO VALOR CONTRATADOE DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - Dá-se ao presente contrato administrativo,o valortotal e irreajustávelde R$ 15.500,00 (Quinze Mil e
Quinhentos ReaiL).
4.2 - No valorreferidoestão inclusos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciáriosda CONTRATADA,
incluindo os custos diretos e indiretos inerentes à prestação dos serviços requisitados, bem como os outros
encargos que incidam ou venhama incidir sobre a execução do objeto, não restando quaisquer obrigações ao
CONTRATANTEque exceda no valorreferidono item anterior.
4.3 - O pagamentoserá efetuadoem até 30 (trinta) dias após o fornecimentodo objeto e apresentaçãoda Nota
Fiscal correspondente,devidamenteconferidae liquidada pela fiscalização do contrato, com a participação do
Departamentode Compras e Licitações no procedimentoda baixa na execução concluída.
4.4 - Na nota fiscal deveráestar descrito o número do processo licitatório e da modalidade.
4.4.1 - Deveráestar anexada na nota fiscal a(s) respectiva(s)OS - ordem de serviço, condição para
recebimento da prestação de serviço, bem como para que o pagamentoseja efetuado.
4.4.3 - Quando na prestação do serviço estiver incluído o fornecimentode materiais, a nota fiscal deveráser
emitida, obrigatoriamente,separandoo valordo serviço e do valorcorrespondenteaos materiais, de forma a
atender Instrução Normativada Receita Federal do Brasil nº 971/2009.
4.5 - Qualquerirregularidadedetectada pelo servidordesignado para fiscalizar da execução contratual será
possívela retenção do pagamentoà CONTRATADAaté o restabelecimento do pactuado, seja na forma,
condições, prazo de entrega, especificações e/ou qualidadedo objeto contratado, sem prejuízo de outras
penalidadesprevistas neste instrumento.
4.6 - Para que o pagamentoseja efetuado, a CONTRATADAdeverá,obrigatoriamentemanter durante toda a
execução contratual a sua regularidadepara com INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas - CNDT.
4.6.1 - A regularidadeserá conferidana data da emissão da nota fiscal e também na data do pagamento.
Havendoqualquerirregularidade,o pagamentoserá suspenso até a respectivaregularização.
4.7 - Não haverápagamentoreferentea prestação de serviço em desconformidadecom a OS - ordem de
serviço ou que tenha havidorecusa pela fiscalização do contrato.
4.7.1 - Também não haverápagamentoreferentea prestação de serviço sem a respectivaOS, condição da
execução do serviço referidana cláusula segunda deste instrumento.
4.8 - O pagamentosomente será efetuadopor via bancária, atravésde depósito na conta e agência
determinadaspela CONTRATADA.
4.9 - A Administração CONTRATANTE,no ato do pagamento, efetuaráa retenção na fonte de eventuais
tributos devidos, se a legislação assim o exigir. O valordesta retenção deveráestar destacado na Nota Fiscal.
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4.9.1 - A CONTRATADAdeveráencaminhar junto com a nota fiscal, documento que comprovesua opção pela
tributação pelo SIMPLES NACIONAL,e ainda apresentara declaração de faturamentoindicando o nívelda
tabela de retenção em que está enquadrada,no que couber, nos termos da Lei Complementarnº 123/2006.
4.9.2 - A CONTRATADAé responsávelpela correção dos dados e valoresapresentados, bem como por
quaisquer erros ou omissões constantes nas notas ficais.
CLÁUSULAQUINTA - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
5-1 - As despesas decorrentes deste contrato administrativocorrerão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões)
do orçamento vigente:
2.9.0.13.392.009.2.0052.3.3.90.392.9.0.13.392.009.2.0052.3.3.90.392.9.0.13.392.009.2.0052.3.3.90.39
2.9.0.13.392.009.2.0052.3.3.90.392.9.0.13.392.009.2.0052.3.3.90.392.9.0.13.392.009.2.0052.3.3.90.39
2.9.0.13.392.009.2.0052.3.3.90.392.9.0.13.392.009.2.0052.3.3.90.39
CLÁUSULASEXTA - DA RESPONSABILIDADEE DA GARANTIA
6.1 - A CONTRATADAse responsabiliza a prestar o serviço do objeto contratado com qualidadee
pontualidade,conforme dispuser a OS - Ordem de Serviço e como descrito no edital e anexos do processo
administrativoque embasa este instrumento, e como constar na proposta ofertada, garantindoainda ressarcir
ao CONTRATANTEpossíveis prejuízos financeiros apurados por desconformidadena execução pactuada.

6.2 - A CONTRATADAse responsabiliza em substituir, corrigir ou reparar,item ou itens do objeto contratado,
conforme o caso, acatando determinaçãoda fiscalização da execução deste instrumento, com presteza,
disponibilidadee pontualidade,sem qualquercusto adicional e sem prejuízo do prazo estipulado.
6.3 - A CONTRATADAé a única responsávelpela total execução deste contrato.
6.4 - A CONTRATADAse obriga a manter durante a execução contratual as condições técnicas de
responsabilidadeoperacionais, produtivas,de licenciamento, às normas da ABNT e do INMETRO,no que
couber, bem ainda as situações de habilitação e qualificação técnica exigidas no processo licitatório que deu
origem a este contrato, bem como de outras concernentes e exigidas para a prestação do serviço do objeto
deste contratado, conforme condições para apresentaçãoda proposta de preço ofertadapela CONTRATADA.
6.4.1 - A CONTRATADAfica obrigadaa dar garantia da prestação do serviço pelo prazo mínimo de 120 (cento
e vinte) dias, salvo se outro maior não for pactuado, no que se refereaos reparos comuns.
6.4.2 - Quando a prestação de serviço envolvero fornecimentode materiais, além do prazo mínimo referido,a
CONTRATADAgarante os prazos constantes nos certificados oferecidos pelos fabricantes, ou se outro maior
não for pactuado, ou ainda conforme exigido para a apresentaçãoda proposta de preço.
6.5 - Será da CONTRATADAa garantia pela procedência, condições, qualidade, e outros atributos inerentes à
prestação dos serviços, bem como pelas normas especificadas pelos órgãos de controle, bem ainda de outras
condições complementares, conforme consignadas no processo licitatório que embasa este instrumento.
6.6 - A CONTRATADAresponde civil e criminalmente por danos e prejuízos devidamenteapurados, que da
execução ou inexecução do objeto contratado vier a causar, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTEou a
terceiros.
CLÁUSULASÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃOE DA TRANSFERÊNCIADO CONTRATO
7.1 - A fiscalização na execução deste contrato administrativo será exercida por servidor designado pelo
CONTRATANTE,com atribuições para aferir os serviços executados e o cumprimento integral das condições
pactuadas pela CONTRATADA,tais como os requisitos para o aceite, a recusa ou designação de substituição
e/ou correção de item, itens ou de todo o objeto contratado, bem ainda as condições referidasna cláusula
sexta.
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7.2 - A não observânciado item anterior, seja nas condições e prazo estipulados para substituir ou corrigir a
execução pactuada, resultará motivo de rescisão contratual, além de outras sanções previstas neste contrato.
7.3 - Este contrato administrativonão poderá ser transferidono todo ou em parte, ou ainda cedido, salvo de
interesse público e da Administração, e formalmenteautorizado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULAOITAVA - DAS ALTERAÇÕESE DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1 - Este contrato administrativopoderá ser alterado no interesse público e das partes, atravésde termos
aditivos, em conformidadecom os artigos 57, 58 e 65, todos da Lei nº 8.666/93, no que couber.

8.1.1 - Quando a prestação de serviço for executada de forma contínua e imprescindívelpara a Administração
CONTRATANTE,poderá o contrato, com a devidajustificativa, ser prorrogadonas condições previstas nos
incisos II ou IV, do referidoart. 57, conforme o caso.
8.1.2 - Havendoprorrogaçãocontratual conforme disposto no item anterior, no interesse da Administração, o
valordo contrato poderá ser revisto, após completar 12 (doze) meses de execução, observando-seo índice da
repactuação pelo INPC/IBGE acumulado no períodoou por outro que venhaa substitui-lo.
8.1.3 - A CONTRATADAfica obrigadaa aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme o interesse do CONTRATANTE.
8.1.4 - Havendomodificação na execução do contrato para atender o disposto no item anterior e o aumento ou
diminuição do serviço implicando no preço, deverá ser feito termo aditivo para recompor o equilíbrio
econômico-financeiroda contratação.
8.1.5 - O valordo contrato, de item ou de itens que integram o objeto contratado, poderá ser revisto para a
manutenção do equilíbrioeconômico-financeiro,desde que seja requeridopela CONTRATADAe instruído na
forma legal com as peças contábeis-financeirasque demonstrem a real situação apresentada,como também
de demonstrativosdo comportamento de mercado, desde que se enquadremnas hipóteses de fatos
imprevisíveisou previsíveis,porém de consequências incalculáveis ou de força maior, ou ainda outras
condicionantes que configuremálea econômica, e que possam impedir a regular execução contratual.
8.2 - A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada,caso ocorra quaisquer dos motivos mencionados no
art. 78, em especial frequênciano comportamento descritos na cláusula sexta e será processada conforme
dispõe o art. 79, ambos da Lei regente deste contrato, no que couber.
8.3 - A situação indicativa da rescisão contratual será levada a CONTRATADA, através de notificação
administrativae garantindo-lheo direito da ampla defesa e do contraditório.
8.4 - Além das referidas hipóteses, poderá o CONTRATANTE rescindir o presente contrato,
independentementede qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, com motivação de
falência, concordata, dissolução ou insolvênciada CONTRATADA.
CLÁUSULANONA - DO RECONHECIMENTO,DAS SANÇOESE DAS PENALIDADES
9.1 - A CONTRATADAdeclara reconheceros direitos da Administração CONTRATANTEe a supremacia do
interesse público, em caso de Rescisão Administrativa, como dispõe o art. 77 da Lei regente deste contrato.
9.2 - As obrigações estabelecidas neste instrumento, quando não cumpridas no seu todo ou parcialmente,
sujeita-se à CONTRATADAas sanções previstas na mencionada Lei regente deste contrato e outras normas
que regem a Administração Pública, além de multas pelas seguintes condições e nos seguintes percentuais:
9.2.1 - 10% (dez por cento) do valorcontratado pela sua inexecução total;
9.2.2 - 5% (cinco por cento) do valortotal do contrato pela sua inexecução parcial;
9.2.3 - 10% (dez por cento) do valorda (OS) - ordem de serviço, pela sua inexecução ou atraso na entrega do
que foi requisitado;
9.2.4 - 5% (cinco por cento) do valor da (OS) - ordem de serviço quando houver a execução em
Página 5 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG
18.188.268/0001-64

desconformidadecom a requisição.
9.3 - O recolhimento das multas referidasdeveráser efetivadoatravésde guia própria retirada do Departamento
Financeiro (Tesouraria Municipal) da Prefeitura e com depósito em conta bancária determinada pelo
CONTRATANTE,no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da recebimento da respectivaaplicação.
9.4 - Além da aplicação de multas, o CONTRATANTEpoderá aplicar a suspensão da CONTRATADAem
participar de futuras licitações ou assinar contrato com a Administração por prazo já fixado em 2 (dois) anos.
9.5 - Poderá ainda o CONTRATANTE declarar a idoneidade da CONTRATADA para contratar com a
Administração Pública até que se encerre a sanção aplicada, conforme o item anterior.
CLÁUSULADÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO
10.1 - Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão aplicadas as normas e
regulamentaçõesvigentes, que também prevalecerãoquando houverconflitos nas suas Cláusulas.
10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de CARMO DE MINAS para dirimir as questões decorrentes
deste instrumento, com expressa renúncia de qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja.
E assim, ajustadas e contratadas na melhor forma de direito, as partes por seus
representanteslegais, assinam o presente contrato administrativo,em duas vias de igual teor e forma para um
só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

DOM VIÇOSO, 22 de novembro de 2017

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - MG
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito

CONTRATADA
Anderson José de Castro
Anderson Jose de Castro

Visto:
Jeosmar Junior de Andrade Paiva

RG:

RG:
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