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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO GERENCIADOR

CONTRATO N°. 109/2018

SRP
I < opor.ingvi í.S

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ N°. 
27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, n°. 20 -  Centro -  
Ecoporanga-ES neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS 
DAL’COL, brasileiro, portador do CPF N°. 478.812.757-15 e cédula de 
identidade n°. 189.546-SSP-ES, residente e domiciliado neste Município, 
doravante denominados CONTRATANTE e CONSTRUTORA CMS LTDA-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 13.329.042/0001- 
12, sediada na Rua Ayres Xavier da Penha, n°173, sala 01, Centro, 
Ecoporanga, CEP: 29.850-000, representada pela Sra. Silvia Ramos Morais, 
portadora do CPF n°. 104.000.617-59, RG 16.767.862-MG, residente na Rua 
Ayres Xavier da Penha, n°173, sala 01, Centro, Ecoporanga, CEP: 29850-000, 
e-mail: aneilson.eletrica@yahoo.com.br, doravante denominado(a)
CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e condições 
abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos 20 (vinte) dias do mês de Julho de dois mil e dezoito (2018), o MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e a 
CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório, Modalidade 
Pregão Presencial n.° 0000020/2017/PME/ES oriunda do processo administrativo n° 2428/2017, dos 
Órgãos Participantes, nos termos da Lei n° 10,520/02 e da Lei 8.666/93, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO, decorrente da Ata de Registro de Preços n° 038/2017, observadas para tanto, as 
cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO.
1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, EQUIPAMENTOS E 
SONORIZAÇÃO MÓVEL.

1.2 - Quantidade de horas e valores será especificado conforme tabela abaixo:

L O T E D E S C R IÇ Ã O U N D . Q U A N T . U N IT. T O T A L

1 SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE HS 25 R$ 50,00 R$ 1.250,00

II SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE HS 157 R$ 85,00 R$ 13.345,00

III SONORIZAÇÃO MÓVEL (TRIO) HS 223 R$ 240,00 R$ 53.520,00
R$ 68.115,00 (sessenta e oito m il cento e quinze reais)

2 - CLÁUSULA SEGUNDA -  REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 - Os serviços serão executados sob a forma de empreitada por preço unitário.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA -  DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - O valor global deste CONTRATO é de R$ 68.115,00 (sessenta e oito mil cento e quinze reais)
3.2 - Somente serão pagos os serviços executados pela Contratada.
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3.3 - 0  pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis em conta-corrente da empresa contratada,
após a confecção da nota de liquidação pela Secretaria Municipal de Finanças, devendo previamente ser 
devidamente atestada pelo Órgão Requerente.

3.4 - No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido da tesouraria, as Certidões
Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, que estejam vencidas após o 
procedimento licitatório. Não será efetuado pagamentos quando quaisquer uma das certidões de 
regularidade fiscal encontrar-se sob o efeito de “positiva".

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 
pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

3.6 - A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços executados.

3.7 - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às penalidades eventualmente
aplicadas.

3.8 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

4 - CLÁUSULA QUARTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 - A empresa contratada se obriga a:

4.1.1. Assumir a responsabilidade por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços a ser exercida;

4.1.2. A empresa, na prestação dos serviços, deverá fornecer equipamentos com qualidade igual ou superior 
aos das indicadas nos seus respectivos lotes.

4.1.3. Toda parte instalação elétrica fica sob a responsabilidade da empresa, que deverá fazê-lo por 
profissional devidamente qualificado.

4.1.4. Fazer uso obrigatório dos itens de segurança na execução dos serviços.

4.1.5. Manter em perfeito estado de funcionamento todos os equipamentos de sonorização, ou palco ou trio 
elétrico (conforme o lote contratado);

4.1.6. Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnicos especializados e 
habilitados com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto 
deste;

4.1.7. Assumir a total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os demais 
encargos que porventura venha a incidir sobre o objeto contratual, inclusive as despesas com 
alimentação a seus funcionários.

4.1.8. Informar, manter contato telefônico e endereço eletrônico atualizado, em nome da empresa, para envio e 
recebimento de informações, comunicados ou outra forma de correspondências.

4.1.9. Ficará vedada a transferência de suas obrigações de execução das tarefas a outrem.

4.1.10. Cumprir as normas constantes no termo de referência do Pregão Presencial 0000020/2017/PME/ES.

5 - CLÁUSULA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 - O Contratante obriga-se a:
5.U. Efetuar o pagamento, conforme estipulado na Cláusula terceira.

5.1.2. Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato;

5.1.3. Efetuar a fiscalização do contrato, através do gestor do Contrato, verificando a quantidade e a qualidade 
dos serviços e aplicando as penalidades cabíveis caso os serviços executados sejam de má qualidade.

5.1.4. Emitir ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas durante a prestação de serviços.
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5.1.5. Cada órgão participante, será obrigado a entregar à Contratada sua agenda de eventos durante a 

vigência do contrato, e junto aos demais, organizar para que haja condições de realização de eventos 
distintos, ou se, sendo no mesmo dia, dar à Contratada, condições para a realização simultânea.

5.1.6. Fornecer mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la 
nos casos omissos;

5.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada, conforme cláusula do presente instrumento, referente ao objeto 
contratado;

6 - CLÁUSULA SEXTA -  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - Os serviços serão prestados mediante solicitação da Contratante;

6.2 - Os serviços de deslocamento, para montagem dos palcos e dos serviços de sonorização, deverão estar
embutidos nos preços cotados por aluguel/hora;

6.3 - No caso de dois eventos em locais distintos no mesmo dia e horário, a contratada deverá disponibilizar
equipamentos que possam atender ambos os eventos.

6.4- A montagem, os testes de funcionamento e adequação dos equipamentos deverão obedecer à 
orientação da coordenação do(s) evento(s).

6.5- Toda parte instalação elétrica fica sob a responsabilidade da empresa, que deverá fazê-lo por 
profissional devidamente qualificado, obedecendo rigorosamente os critérios de segurança.

6.6 - A contratação dos serviços de sonorização, inclusive o de Trio Elétrio, será por hora;

6.7 - A contratação dos serviços de palco será por aluguel, podendo ser contratados independente.

6.8- Na execução dos serviços, para efeito de segurança, a contratada deverá prover os equipamentos de 
proteção individual para seus funcionários, de modo a assegurar a segurança dos mesmos e das 
pessoas que envolvidas nos eventos.

6.9 - Do horário indicado para os eventos, deverá a contratada apresentar-se com antecedência necessária
para os devidos ajustes de som, montagem, operação e outras.

6.10 - Os órgãos participantes definirá com a(s) empresa(s) contratada(s) um cronograma de execução dos
serviços de modo a assegurar atendimento a todos.

6.11 - A Contratada somente prestará os serviços mediante a autorização/requisição do órgão participante,
junto com a Nota de Empenho ou Contrato.

7 - CLÁUSULA SÉ TIM A -D A  FISCALIZAÇÃO

7.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, [...] devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes 
a essa atribuição (Art. 67, Lei 8666/93).

7.2 - O Fiscal deverá reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as
estratégias da execução do objeto, bem como traçar todas as metas de controle, fiscalização e 
acompanhamento do contrato;

7.3 - Deverá exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes
das cláusulas do contrato e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, 
cronogramas etc;

7.4- Se for o caso, deverá comunicar à Contratante a necessidade de modificação na forma de sua 
execução, em razão de fato superveniente ou outro qualquer, que possa comprometer a execução 
contratual e seu efetivo re
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7.5 - Impedir a subcontratação dos serviços e/ou efetuar quando não expressamente autorizadas para tal, no 
edital ou contrato;

7 .6 -

7.7- 
8 -

8. 1 -

8 .2 -

8.3-

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.4-

8.5-

8 . 6 -

8.7-

8 . 8 -  

8.9- 

9 -

Comunicar -  por escrito -  ao responsável qualquer falta cometida pela empresa;
O fiscal, junto com o Gestor, deverá manter total controle sobre o quantitativo contido neste.
CLÁUSULA OITAVA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 "in totum".

Conforme prevê o Art. 86 da Lei 8.666/93 a multa será estipulada pela seguinte fórmula: M = 0,02 x C x 
D. Onde: M = valor da multa; C = valor da obrigação; D = número de dias em atraso.

Constitui em faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 8.1 e 8.2:

Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração;

Recusar-se a receber a ordem de serviço, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for 
aceita pela Municipalidade;

Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.

Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 
penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.

A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas 
apresentadas pela Contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou 
cobradas judicialmente.

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as demais sanções previstas na lei.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA NONA -  DOS PRAZOS.

9.1 - Este Contrato terá duração de 05 (cinco) meses.

9.2- Este Contrato terá sua vigência a partir do dia 31 de Julho de 2018 e seu término até o dia 
31/12/2018.

9.3 - A contratada deverá estar em condições para dar início a prestação de serviços, no máximo no I o
(primeiro) dia útil após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e aplicação de multa 
correspondente à não execução do Contrato;

9.4 - Este Contrato poderá ser prorrogado na forma da lei.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA -  RECURSOS FINANCEIROS.
10.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação orçamentária:
10.1.1. Órgão: 020 -  GABINETE DO PREFEITO
10.1.2. Programa: 0003 -APOIOADMINISTRATIVO.
10.1.3. Projeto!Atividade: 2.003 -  Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito.
10.1.4. Elemento Despesa: 33903900000 -  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA.
10.1.5. Fonte de Recurso: 10000000 -  RECURSOS ORDINÁRIOS.
10.1.6. Ficha: 00000008
10.1.7. Órgão: 070 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;
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10.1.8. Programa: 0003-APOIOADMINISTRATIVO;
10.1.9. Projeto/Atividade: 2.018 -  Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Finanças;
10.1.10. Elemento Despesa: 33903900000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA;
10.1.11. Fonte de Recurso: 10000000 -  RECURSOS ORDINÁRIOS;
10.1.12. Ficha: 0000112.
10.1.13. Órgão: 110 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.1.14. Programa: 0003-APOIOADMINISTRATIVO;
10.1.15. Projeto/Atividade:2.086 -  Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social;
10.1.16. Elemento Despesa: 33903900000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA;
10.1.17. Fonte de Recurso.13010000 -  RECURSOS DO FNAS
10.1.18. Ficha: 0000292.
10.1.19. Órgão: 080 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.1.20. Programa: 0003-APOIOADMINISTRATIVO;
10.1.21. Projeto/Atividade: 2.027 -  Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação;
10.1.22. Elemento Despesa: 33903900000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA:
10.1.23. Fonte de Recurso: 10000000 -  RECURSOS ORDINÁRIOS
10.1.24. Ficha: 0000148.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA RESCISÃO DO CONTRATO

l l . l  - O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, respondendo a 
parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.

12 ■ CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA REVISÃO

12.1- Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do contrato e/ou
diminuição do preço.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1- O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 
8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

14- DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Os termos deste contrato, na sua execução, será dado em consonância com as normas editalícias do

qual os deu origem.

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-FORO
15.1 - Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES.

15.2- E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelas 
partes em presença de duas testemunhas que também assinam 03 (três) vias de igual teor.

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS
LO TE D E S C R IÇ Ã O U N D . GAB. SMEC SECFIN SMAS Q U A N T. UNIT. RS TO TA L

1 SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE HS 25 25 R$ 50,00 R$ 1.250,00
1 II SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE HS 59 4 24 70 157 R$ 85,00 R$ 13.345,00

III SONORIZAÇÃO MÓVEL (TRIO) HS 146 49 28 223 R$ 240,00 R$ 53.520,00
R$ 68115,00 (sessenta e oito mil cento e quinze reais)

Fazem parte deste contrato:

• GABINETE DO PREFEITO (GAB);
• SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SECFIN);
• SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) e
• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e CULTURA (SMEC).



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA- ES 
Elias Dal’ Col

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ÓRGÃO GERENCIADOR

Contratante

SRP
Uopor.ing.vLS

CONSTRUTORA CMS LTD 
Silvia Ramos Morais 
Contratada

TESTEMUNHAS:
r\

Nome:.-,o . '.v c l  -X- , -,yjT .CPF 1 ^  ' ó   ̂ ~ ^  ■

Nome: iU m L È W c p f  n°. I r ê  7
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