
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 115/2018 º“: (?
Órgão-

QUE ENTRE SI CELEBRAM: O MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
pessoa jurídica de direito público, Inscrita no C.N.P.J. sob
o Nº. 27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias
Mendonça, Nº. 20, Centro, Ecoporanga/ES, neste ato
representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL COL,
brasileiro, divorciado, residente nesta cidade, portador do
CPF nº. 478.812.757—15 e, da Cédula de Identidade nº.
189.546-SSP-ES, doravante denominado CONCEDENTE,
e a empresa ALISSOMSONORIZAÇAO E SERVIÇOS
EIRELI EPP, sediada na Rua Prefeito Antônio Lofego, 148,
Bairro Nossa Senhora da Penha — Iúna/ES — CEP 29.390-
000, Inscrita no CNPJ sob o nº. 10.284.308/0001-60,
representada neste ato por seu administrador Sr.
ALISSON RIOS ZAMPIER, brasileiro, casado, inscrito no
CPF sob o nº. 057.638.087-38, residente e domiciliado à
Rua GaIaor Rios, 64, apto 301, Ed Dare — Iúna/ES —'CEP
29.390-000, doravante denominada CONCESSIONARIA,
tica justo e contratado, consoante as cláusulas e
condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezoito (2018), o MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA e a“CONCESSIONARIA, ambos anteriormente qualificados, com base no Processo nº
4702/2018 - PREGAO PRESENCIAL Nº 039/2018, nos termos da Lei 8.666/93, resolvem celebrar o
presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A
TÍTULO ONEROSO, na realização da Vª CAVALGADA DE ECOPORANGA e II CONCURSO
LEITEIRO que acontecerá nos dias 21,22 e 23 de setembro do corrente ano nas dependências
do Parque de Exposições “Nilson Nardacci Figueiredo", com direito a exploração comercial das
barracas, estacionamento, galpão e espaço para parque de diversões, no local da realização do
evento, no Município de Ecoporanga.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÉNCIA

2.1. O prazo de duração deste contrato será até 24 de setembro de 2018.

2.2. Avigência deste contrato iniciar-se—á a partir da data de sua assinatura.
2.3. Oevento será realizado nosdias 21,22 e 23 de setembro do corrente ano, podendo seralterado se
neoessádo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clá Ulas

avençadas e as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, respondendo Mais
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3.2. A CONCESSIONÁRIA estará sujeito à intensa fiscalização da CONCEDENTE, principalmente no que
se refere ao cumprimento de todos os prazos assumidos no presente Contrato.

3.3. Em caso de chuva, ou por motivo de força maior, onde seja necessário cancelar o evento, a
CONCEDENTE não oferecerá qualquer tipo de devolução do valor pago, sendo certo que se
houver a transferência do evento para outra data, transfere-se também o direito de exploração
estabelecido para o objeto deste contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA — DOS DEVERES DO CONCESSIONÁRIO

4.1. Colocação de 34 (trinta e quatro) barracas doze destas, prioritárias para pessoas residentes
no município de Ecoporanga - ES pelo valor máximo de R$ 400,00 ( quatrocentos reais) cada,
que poderão comercializar lanches, pastéis fritos, churrasquinhos, doces, churros, crepes,
artesanatos, bijuterias, brinquedos, acessórios diversos, etc. Sendo que estas serão instaladas
no 2º galpão restaurante e caso seja necessário na sua proximidade.

4.1.1. As barracas que serão instaladas deverão estar em perfeitas condições de uso e aparência
e em funcionamento de acordo com as normas técnicas da vigilância sanitária e corpo de
bombeiros.

4.1.2. Todos os funcionários das barracas que comerciaIizarem/manipularem alimentos deverão
usar luvas plásticas descartáveis, camisetas claras e limpas ou avental e toucas.

4.1.3. Disponibilizar standes/barracas que deverá atender integralmente e satisfatoriamente o
evento, conforme programação anexa, ( bebidas, gêneros alimentícios, mesas plásticas e ou de
madeira, cadeiras plásticas e ou de madeira, brinquedos, etc) e a contratação de seguranças que
serão responsáveis pela área de barracas e estacionamento.

4.1.4. Deverá fornecer todos os produtos, com seus equipamentos, materiais e cores
padronizadas e demais necessários para o seu pleno uso pelos usuários do Parque com
segurança e higiene; para tanto, os mesmos deverão estar limpos, conservados, conservados e
seguros, inclusive, zelar pela sua manutenção preventiva/corretiva e conservação. Em caso de
quebra, necessidade de manutenção ou qualquer outro motivo, os produtos deverão ser
substituídos imediatamente, sempre mantendo a quantidade solicitada, evitando assim filas e
transtornos no atendimento aos usuários do Parque.

4.1.5. Colocação do parque de diversões em espaço próprio, conforme estabelecido no edital
(croqui), atendendo as exigências de segurança estabelecidas em lei própria.

4.1.6. Organização do espaço para estacionamento, com segurança, garantindo a fluidez dos
veículos /motos e garantindo a segurança dos usuários do referido espaço.

4.1.7. Será responsável pela segurança e a guarda dos produtos.

4.1.8. Ocupar por sua conta e risco a área cedida, com os seus produtos, equipamentos, materiais
e os demais necessários, no prazo contado da assinatura do Termo de Permissão de Uso.

4.1.9. Responsabilizar—se pelos pagamentos de todos os impostos, taxas tributos, oriundos da
permissão, em decorrência da atividade comercial a ser explorada, cuidar de todos os aspectos
que envolvam pessoal, desde o pagamento da mão de obra, indenizações, ficando o Município
de Ecoporanga livre de qualquer ônus deles decorrentes.

4.1 .10. Indenizar o Município de Ecoporanga — ES por quaisquer danos ou avarias causados aos
bens prediais do Parque, bem como de roubos comprovados.
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4.1.11 . Manter o local ocupado e seus arredores, sempre limpos e perfeita ordem, livres de lixos
e detritos.

4.1 .12. Observar os regulamentos e normas disciplinares e de segurança adotados, cumprindo-o
rigorosamente, inclusive no que se refere à orientações verbais, tudo no interesse e no bom
andamento da exploração comercial dos produtos.

4.1.13. Abster—se da prática de quaisquer ato que possa interferir ou perturbar o bom andamento
das demais atividades do parque.

4.1.14. Efetuar o pagamento do valor total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), através de
Documento de Arrecadação Municipal — DAM, por ocasião da assinatura deste contrato o que
não poderá ser superior a 48 horas após a assinatura deste contrato.

4.1.15. Devolver a área cedida, em perfeito estado de conservação, livre de pessoas e bens uma
vez findo o prazo ou rescindido o termo de permissão de uso.

4.1.16. Manter totalmente desimpedido os arredores da área cedida; não sendo permitido a
colocação de tapumes, placas, caixas ou outros objetos que possam descaracterizar o visual do
local.

4.1.17. Não fixar dentro do parque de Exposições, cartazes, siglas, indicadores, bem como
qualquer propaganda comercial, a não ser aquelas autorizadas pela Comissão Organizadora.

4.1.18. Na área cedida, poderão ser fixados, de maneira moderada, a publicidade impressa dos
produtos, bem como no uniforme de seus funcionários, com aprovação da fiscalização da
comissão Organizadora, sendo proibida qualquer outro tipo de propaganda.

4.1.19. Responsabilizar—se por quaisquer ações indenizatórias que porventura venham a ser
instauradas pelos usuários do Parque com relação ao atendimento oferecido pela sua empresa
bem como acidentes provocados pelos seus produtos de diversão e lazer.

4.1.20. Cumprir as leis, decretos, portarias vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal
referentes as atividades a serem exploradas.

4.1.21. Responsabilizar—se por eventuais paralisações das atividades, garantindo a continuidade
dos serviços assumidos.

4.1.22. Dar ciência imediata e por escrito a Comissão Organizadora de qualquer anormalidade
verificada durante a execução dos serviços.

4.1.23. Permitir o acesso de pessoas estranhas ao serviço, somente com autorização prévia da
fiscalização da Comissão Organizadora e com apresentação de documentos.

4.1 .24. Manter o planejamento de esquema alternativo de trabalho ou plano de contingência para
situações emergenciais tais como: energia elétrica, quebra de produto e outros, assegurando a
manutenção do atendimento adequado do serviço contratado.

4.125. Os funcionários da contratada deverão orientar os usuários dos produtos quanto às
normas relativas a segurança e ás precauções necessárias contra qualquer acidente que possa
ocorrer.

4.1 .26. Montar os stands/barracas impreterivelmente até o dia 20/09/2018.
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4.1.27. Disponibilizar extintores de incêndio nos stands/barracas, conforme determinações do
Corpo de Bombeiros para liberação da área de festa.

4.1.28. A energia elétrica será dividida entre os stands/barracas, sendo que as ligações serão
feitas exclusivamente pela equipe de eletricistas responsáveis pelo evento.

4.1 .29. Será necessária uma série de materiais para acompanhar e complementar as instalações
elétricas (cabos, conectores e outros), que ficará sob a responsabilidade do licitante vencedor.

4.1 .30. O abastecimento dos stands/barracas de cada dia, com produtos que serão
comercializados deverá ocorrer até ás 18h com exceção do dia 23 que deverá ocorrer até às 12hs
(devido a cavalgada) ocorrer durante o dia.

4.1.31. Responsabilizar—se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que
todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão
de responsabilidade da contratada.

4.1.32. Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado.

4.1.33. O retardamento na entrega do Objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-
se—á como infração contratual.

4.1.34. Responsabilizar—se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

4.1.35. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por
escrito.

5. CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1. Facilitar e permitir o ingresso da Contratada e seus funcionários nas dependências do Parque,
sempre que for necessário para cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

5.2. Entregar a área, assim que solicitada pela Contratada livre de pessoas e bens se por ventura
estiver ocupado;

5.3. Fiscalizar e vistoriar a área e os produtos, bem como aprovar ou rejeitar os produtos,
equipamentos, utensílios, materiais e documentos, quando julgar conveniente, a fim de verificar
o exato cumprimento do contrato e demais disposições estabelecidas;

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VINCULAÇÃO

6.1. A prestação do serviço prestado pela contratada, encontra-se vinculado ao Pregão Presencial Nº
039/2018, bem como as propostas financeiras dos proponentes e a ata originada da referida licitação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ATRIBUIÇÓES DO GESTOR DO CONTRATO

7.1. O Gestor do Contrato e a pessoa designada pela Autoridade Competente para
acompanhamento da execução do Contrato com as seguintes atribuições:

7.1.1. Acompanhar a Prestação dos Serviços, verificando se está em acordo com o Edital.

7.1.2. Comunicar, por escrito qualquer descumprimento das cláusulas contratuais.

Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 —— Centro — Ecoporanga — ES: Tele/fax: 27-3755-2905 E-mai l : l i ci tacaoêecopo-
ranga.es.gov.br



ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇ OES E CONTRATOS

7.2. O gestor responsável será designado pelo Órgão Requerente. Na omissão da indicação do
gestor será reconhecido o próprio responsável pelo órgão requerente.

8. CLÁUSULA OITAVA — DAS ATRIBUIÇÓES DO FISCAL DO CONTRATO

8.1. Afiscalização do contrato será feita pelo Gabinete do Prefeito, sendo designado o servidor;

8.2. O serviço — objeto deste certame - a ser adquirido será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da Administração Municipal, servidor responsável, por
meio de portaria especifica, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento
do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura correspondente aos serviços fornecidos.

8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o
acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas a Administração Municipal,
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

8.4. A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela
Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos
serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 62 e 63 da Lei n.º
4.320/64.

8.5. A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada que
apresentar comportamento desrespeitoso para com a população em geral, ou que estiver
solicitando vantagens indevidas.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

9.1. A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital,
sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87
da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto:

a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor
da proposta apresentada, nos casos de não atendimento do prazo de assinatura do contrato e
depósito do valor devido, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como correspondente:
M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;

b) impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ecoporanga por um
periodo de até 2 (anos) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso;

c) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de
licitar ou contratar;

el) caso a empresa vencedora se recuse a cumprir com as obrigações, objeto desta licitação,
aplicar-se-ã o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei nº10.520/2002, devendo as licitantes
remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances.

9.2. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Prefeitura Municipal de
Ecoporanga após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.

9.3. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

9.4. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, exceto quando for o caso de declaração de inidoneidade, cujo prazo será de 10 (dez)
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dias consecutivos, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art.
110 da Lei nº 8666/1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. 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 nº. 8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte
infratora pelos prejuízos que causar a outra.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO

11.1. Poderá ser promovida a revisão contratual, conforme o disposto no artigo 65, inciso I, letra “"b da lei
8.666/93.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. 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.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÓES GERAIS

13.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas legais
vigentes.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga-ES.

14.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelas
partes em presença d 2 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três) vias de igual teor.

MUNICIPIO DE ECOPORANGA — ES
ELIAS DAL COL
CONCEDENTE

TESTEMUNHAS:

1ª MW MAJ-”$ em, Mato,. ÍoMªÇgF Nº; lª?/053? : aa - SQ
2ª % U CPFNºzàºÚZ.é7í.$Z?-—3ª///' / ,
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