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CON
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA? Contrato de prestação de serviços, que entre si
fazem, a Prefeitura Municipal de São Félix do
Coribe, e a empresa Leme Comércio e Serviços
Eireli-ME.

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.0, Centro - na cidade São Félix do Coribe, Estado da
Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito
Municipal Sr. Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n°782.614.495-72,
doravante-denominado de CONTRATANTE, e a empresa Leme Comércio e Serviços Eireli -
ME, inscrito no CNPJ sob o n.° 21.725.545/0001-35, domiciliada à Rua Ceará, 92, Casa,
Maria Aparecida II, Barreiras - BA, neste ato representado pelo sócio Danilo Henrique
Sampaio Moreira, portador do CPF sob o n°. 042.921.215-16, residente e domiciliado à Rua
Sabino Dourado, 180, Morada Nobre, Barreiras - BA, doravante denominado simplesmente de
CONTRATADA, ficam justos e acordados o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objetivo contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de estrutura de palco, iluminação, cabines
sanitárias, toldos, sonorização e gerador de energia: Lote 01 - Carnaval de São Félix do
Coribe - 2017; Lote 02 - Específico para a realização de eventos promovidos pelo
Município, conforme orçamento anexo.

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor efetivo de:
Lote 01: R$59.716,00 (cinquenta e nove mil e setecentos e dezesseis reais); Lote 02:
R$18.482,00 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais); totalizando o valor global de
R$78.198,00 (setenta e oito mil e cento e noventa e oito reais).

Lote 01 - Carnaval de São Félix do Coribe 2017
Item

1

Descrição dos Serviços
Toldo 3x3: Estrutura Metálica -
Fabricação corn ferro tubular espessura
de 3", na chapa 14, com partes soldadas
em sistema mig, com tratamento anti-
ferrugem (galvanização de alta
resistência) e com partes unidas por
encaixe e fixadas por parafusos e
conexões em aço. Pés de sustentação,
sendo uma estrutura de ferro tubular (3")X /

com altura de 2,50 à 3,0 mts. Ancorados
com cordas de Nylon de %, com amarras
especiais, fixadas em estacas de ferro
enterradas ao solo. LONA DE
COBERTURA - Laminado : de PVC
impermeável, auto-extinguível, black-out
solar, tratamentos: ani UV extra durável
(alta resistência ao calor), anti-chama,
anti-mofo, sem costuras mecânicas e com

Und

UND\^J | ^ U>

Quant.

1 0

V. Unit.

495,00

V. Total

4.950,00

— .
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2

3

4

emendas vulcanizadas a quente reforçada
nos pontos de maior desgaste ou ruptura
na lona.
Toldo 5,00 x 5,00 - Estrutura Metálica -
Fabricação com ferro tubular espessuras
de 3", na chapa 14, com partes soldadas
em sistema mig, com tratamento anti-
ferrugem (galvanização de alta
resistência) e com partes unidas por
encaixe e fixadas por parafusos e
conexões em aço. Pés de sustentação,
sendo uma estrutura de ferro tubular (3")
com altura de 2,50 à 3,0 mts. Ancorados
com cordas de Nylon de 3/4 , com
amarras especiais, fixadas em estacas de
ferro enterradas- ao solo. LONA
COBERTURA - laminado de PVC
impermeável, auto-extínguivel, black-out
solar, tratamento: anti UV estra durável
(alta resistência ao calor), anti-chama,
anti-mofo, sem costuras mecânicas e com
emendas vulcanizadas a quente reforçada
nos pontos de maior desgaste ou rupturas
da lona.
Palco duas aguas 12x6x1,5 - Do tipo
duas águas, em formato especial de
treliças horizontais e transversais
sobrepostas, do tipo Box Truss 760x660,
fabricado em duroalumínio, soldado com
liga 6351 - T6, com torres de P- 50, para
sustentação do Som, e revestido em lona
modelo Fartcover do tipo black out, anti-
chama e anti-fungos comprovado por
laudo de flamabilidade, com capacidade
de carga não inferior a 14000 kg
distribuída uniformemente, com piso em
compensado naval de 15mm, carpete e
uma escada de acesso e camarim.
SONORIZAÇÃO: 08 Caixas Subwoofer
218 1600wms; 12 Caixas Line 210 MF
SOOWrms HF 120Wrms; 03 Racks de
Amplificação; 01 Processador DBx260; 01
Console LS9 ou 01V96; 02 Caixas de alta
KF; 02 Racks de amplificação; 01
Processador DBX260; 04 monitores SM
222. Microfones sem fio Shure Beta 87 /
Microfones sem fio Shure Beta 58 /
Microfones com fio Beta 58 / SM58 /
Beyerdynamic opus 39 / AKG D660S /
Direct Box Ativos e Passivos / Cabos XLR
com Conectores Switchcraft e Neutrik /

UND

UND

DIÁRIAS

8

1

3

747,00

13.750,0
0

4.780,00

5.976,00

13.750,00

14.340,00
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5

6

7

Cabos P10 com conectores SantoAngelo
e Neutrik / Estrutura em Grid Q30
Alumínio, Multicabo, Pedestais, para
público estimado de 8.000 à 10.000
pessoas.
ILUMINAÇÃO: 24 Refletores par 64; - 2
box truss; - 1 máquina de fumaça (mínimo
2000 w dmx); - 1 ventilador; - 1 strobo
(mínimo de 1500w); - 2 mini brutes; - 8 set
light; - acessórios, cabo, gelatinas,
glicerina, garras.
Cabine Sanitária: Comum paredes
laterais confeccionados em polietileno de
alta densidade, porta e contra marcos
confeccionado em fiberglass, com
indicador "ocupado/livre", tranca
embutidas, mictório anti-respingo, assento
do vaso e papeleira em plástico rígido,
tanque de dejetos em polietileno com
capacidade para 250 litros, teto
translúcido em polietileno . de alta
densidade, pisto antiderrapante,
funcionando por um sistema de vácuo-
pressão e injeção de química
biodegradável, bactericida e desodorante.
Medindo 1 ,20 x 1 ,20 x 5,20 metros.
Gerador de energia de 1 80 kva, tensão
1 1 0; 220; 380; 440, silenciado, com
transporte e operador

Total .,

DIÁRIAS

DIÁRIAS

DIÁRIAS

3

30

3

4.000,00

140,00

1.500,00

12.000,00

4.200,00

4.500,00

59.716,00

Lote 02 - Específico para a realização de eventos promovidos pelo Município
Item

1

2

Descrição dos Serviços
Palco 1 0x5 - Estrutura metálica
galvanizada com cobertura em lona
sintética Night & Day, anti-chamas, anti-
mofo, com piso em compensado naval 15
mm. Com camarim devidamente montado
com mesas, cadeiras, frigobar e espelho.
A estrutura deverá possuir aterramento.
Sonorização: 04 caixas subwoofer 218
1600Wrms; 08 caixas line 210 MF
GOOWrms HF 120Wrms; 02 Racks de
amplificação; 01 processador DBx260; 01
console LS9 ou 01V96; 02 caixas
subwoofer 115 KF; 02M Caixas de alta KF,
02 Racks de amplificação; 01 processador
DBx260; 04NMonitores SM 222.
Microfones sem Fio shure beta 87 /

Und

UND

DIÁRIAS

Quant.

5

4

V. Unit.

1 200 00

1 250 00

V. Total

6 000 00

5 000 00
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A mudança cm no* unmáas

3

4

Microfones sem fio Shure beta 58 /
Microfones com fio beta 58 / SM58 / Beyer
dynamicMM opus 39 / AKG D660S / Direct
box ativos e passivos / cabos XLR com
conectores Switichcraft e neutrik / cabos
P10 com conectores Santo Angelo e
neutrik / Estrutura em Grid Q30 Alumínio,
Multicabo.
Toldo 5,00 x 5,00 - Estrutura metálica -
Fabricação com ferro tubular espessura de
3", na chapa 14, com partes soldadas em
sistema mig, com tratamento anti-ferrugem
(galvanização alta resistência) e com
partes unidas por encaixe e fixadas por
parafusos e conexões em aço. Pés de
sustentação, sendo uma estrutura de ferro
tubular (3") com altura de 2,50 à 3,0 mts.
Ancorados com cordas de Nylon de % ,
com amarras especiais, fixadas em
estacas de ferro enterradas ao solao.
LONA DE COBERTURA - Laminado de
PVC impermeável, auto-extinguível, black-
out solar, tratamentos: anti UV extra
durável (alta resistência ao calor), anti-
chama, anti-mofo, sem costuras
mecânicas e com emendas vulcanizadas a
quente reforçada nos ponto de maior
desgaste ou ruptura de lona.

Toldos 10,00 x 10;00 - Em estrutura
metálica - fabricação com ferro tubular
espessura de 3", na chapa 14, com partes
soldadas em sistema mig, com tratamento
anti-ferrugem (galvanização de alta
resistência) e com partes unidas por
encaixe e fixadas por parafusos e
conexões em aço. 08 pés de sustentação,
sendo uma estrutura de ferro tubular (3")
com altura de 3,00 a 3,50 mts. Ancorados
com cordas de Nylon de 3/4 , com amarras
especiais, fixadas em estacas de ferro
enterradas ao solo. LONA DE
COBERTURA - Laminado de PVC
impermeável, auto-extinguível, black-out
solar, tratamentos: anti UV extra durável
(alta resistência ao calor), anti-chama,
anti-mofo, sem costuras mecânicas e com
emendas vulcanizadas a quente reforçada
nos pontos de maior desgaste ou ruptura
da lona, e bolsa para acondicionar a lona

UND

UND

6

3

747,00

1.000,00

4.482,00

3.000,00
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de cobertura.

Total
Valor Global , „

18.482,00
78.198,00

2.1 - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado da seguinte forma: para o Lote 01 será
pago 100% após a entrega dos serviços; para o Lote 02 será em até 30 (trinta) dias conforme
medição, a contar da emissão da ordem de serviços, após apresentação do documento fiscal
correspondente devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e
Finanças;

2.2 - A Prefeitura Municipal poderá emitir quantas ordens de fornecimento entender
conveniente para a administração, até o cumprimento total do objeto desta licitação;

2.3 - A presente contratação deveu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação Convite n°
CC002/2017, com regime de execução por preço giobal por Lote, nos termos do disposto da
Lei 8666/93.

2.4 - Aplicam - se a Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em
especial aos seus casos omissos;

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo máximo de vigência deste contrato será da seguinte forma:
para o Lote 01 terá vigência de 15 (quinze) dias, com início em 24/02 e término em
10/03/2017; para o Lote 02 terá vigência de 10 (dez) meses, com início em 24/02/2017 e
término em 24/12/2017, podendo ser prorrogado, con^ fundamento no art.57, inciso l, da Lei
n° 8.666/93, e suas cominações posteriores, firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto
original, desde que as apartes se manifestem com antecedência;

CLÁUSULA QUARTA - Os preços inicialmente contratados poderão ser repactuados
observando o período mínimo de 12(doze) meses, após esse tempo os preços poderão ser
atualizados;

4.1 - a manutenção do equilíbrio económico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível,
ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de
seu impacto nos custos do Contrato.

4.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês.
E será utilizado para correção das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas, ou outro equivalente

CLÁUSULA QUINTA: A despesa correrá por conta das dotações orçamentarias:

04.04- Fundo Municipal de Cultura; Proj/Ativ: 2.018 - Realização de Eventos, Cívicos,
Culturais e Religiosos; Elemento: 3.3.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica (Fonte 00, 10,24).

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm@saoFelixdocoribe.ba.gov.br
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CLASULA SEXTA - objeto do presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do
art.65 da lei 8.666/93, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as partes
se manifestem.

6.1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não pode transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

7.1 - DA CONTRATANTE

7.1.1 Comunicar ao licitante vencedor qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto
licitado, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente
corrigidas;
7.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme emissão de ordem de serviço, e
disposições deste contrato;
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos dos serviços;
7.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n°8666/93;
7.1.5 Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem executados nas conformídades, deste
contrato, ora firmados entre as partes;
7.1.6 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços a serem executados em desacordo com as
especificações constantes deste contrato;
7.1.7 Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto do
contratual, a ser firmado ente as partes;
7.1.8 Fiscalizar a execução do objeto licitado, sendo permitida a participação de terceiros,
para prestar assistência ou informações julgadas pertinentes;
7.1.9 Será de responsabilidade da CONTRATANTE na colaboração das condições de
segurança dos equipamentos no local de instalação;

7.2 DA CONTRATADA

7.2.1 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas
estabelecidas na lei n° 8.666/93, e suas cominações, de forma a não interferir no andamento
das atividades da contratante;
7.2.2 Executar todos os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de
preço;
7.2.3 Responsabilizar-se pelo objeto licitado até o efetivo fornecimento, adotando todas as
medidas julgadas cabíveis, inclusive as que se referem à segurança e ao transporte até o
local de entrega;
7.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista ou previdenciário e respectivos ónus, tanto em relação a si, e enquanto ao pessoal
eventualmente contratado para execução dos fornecimentos, inclusive acidentes de trabalhos,
serviços extraordinários, estadias, alimentação, deslocamento, no cumprimento do objeto
deste contrato;
7.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação da prestação dos serviços/fornecimentos
fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos impostos dos serviços a serem contratados;
7.2.6 Entregar o objeto licitado livre de qualquer embaraço, seja de ordem financeira ou
tributária;
7.2.7 Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outr.
adicionais referentes ao objeto licitado, arcando, dessa forma, com todas as despesas

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000
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diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ónus
adiciona! para a esta Prefeitura;
7.2.8 A Contratada será responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização por
danos causados à Contratante e/ou a terceiros, por culpa ou dolo seus prepostos, ou de
seus colaboradores, decorrentes da execução dos serviços ora contratados.
7.2.9 A obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
7.2.10 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da locomoção de seu
pessoal e respectivos equipamentos para a sede deste município de São Félix do Coribe -
BA;
7.2.11 As despesas decorrentes da hospedagem e alimentação do pessoal da
CONTRATADA, em hotel e restaurante da cidade, com café da manha, refeições diárias,
água, refrigerante, lanche, quando na instalação e montagem dos equipamentos objeto deste
contrato, correrão por conta da CONTRATADA;
7.2.12 É de responsabilidade da contratada apresentar seu técnico para montagem e
desmontagem dos equipamentos aludidos na cláusula primeira deste termo de contrato;
7.2.13 Os equipamentos deverão estar instalados na praça com antecedência de 05(cinco)
horas antes de início dos eventos, em perfeito estado de funcionamento;
7.2.14 Os eventos serão realizados nos dias 24, 25, 26 e 27.02.17, em local público, na
Prainha, sede deste município;
7.2.15 Responsabilizar-se pelo o fornecimento dos insurnos na execução do objeto da
cláusula primeira do presente contrato;
7.2.16 Fica estipulado o valor da multa por dia de atraso no eventual descumprimento do
objeto deste contrato, no percentual de30%(trinta por cento), do valor do presente contrato;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato ocorrerá da seguinte
forma;

8.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para administração;

8.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos l a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93;

8.3 Judicial - nos termos da legislação processual;

8.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no Art.77 da Lei n° 8.666/93

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES:

9.1: l - Nos termos do a/t 86. da Lei n. 8,666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
contratado.

9.2: II - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades^tos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
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9.3: - advertência;

9.4: - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,

9.5: - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superiora 2 (dois) anos e,

9.6 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes contratadas elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa
Maria da Vitoria - BA, para dirimir: as questões relativas ou resultantes do presente
CONTRATO.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual
teor com as testemunhas abaixo:

São Félix do Coribe - BA, 16 de fevereiro de

MUNIC/DESAO FELIX DO J2GRIBE
CONTRATA

LEME COMERA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

1a.

2a.
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