
ESTADO DO PARÁ

MUNICíPIO DE ÓBIDOS

CNPJ: 0s.131.180/0001-64
SECRETARIA MUNICIPAL DE CUI.TURA E TURISMO-SEMCULT

Rua ldelfonso Guimarães, s/n-Centro, CEP: 68.250{0, óbidos - PaÍá
E-mail:culturaobidosturismo@gmail.com

CONTRATO NOOO1 /2O23.PMO/SEMCULT
ADESÃO A ATA DE REGTSTRO DE PREçOS NoOO9/2o22-PMO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"013/202í-SEMGA, GERENCIADA PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOJUI

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS
DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE
PREçOS No OOg'2O2ZPMO-PREGÃO
ELETRONICO NO Oí3/202í-SEMGA, OUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE ÓBIDOS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL OE
CULTURA E TURISMO E T I COMERCIO E
SERVICOS DE MIDIA LTOA, COMO ABAIXO
MELHOR SE DECLARA:

I. PARTES

CONTRATANTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS/SECRETARIA MUNICIPAL OE CULTURA E
TURISMO - SEMCULT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n'
05.13í.180/0001-64, sediada à Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP:
68.250-000, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado
pelo Sr. JAIME BARBOSA DA SILVA, prefeito municipal, portador da Carteira de ldentidade
n" 2147579 - 3avia- PC/PAxx e CPF: 120.550.851-04.

CONTRATADA
T I COMERCIO E SERVICOS DE MIOIA LTDA, com sede na Av Marechal Rondon, No 2166,
Bairro: Aparecida, CEP. 68040-070, Santarém-Pa, inscrita no CNPJ sob o n'
13.39 í .518/0001-45, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu
Sócio proprietário o Sr. THIAGO MELO DE ALMEIDA, portador da Carteira de ldentidade n"
5296094-3" via-SSP/PA e CPF. No 530.550.122-91.

[. DtsPostçoES CoNTRATUAIS

Pelo presente instrumento, e nâ melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas
e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarâda nos autos da
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS No. oo9/2o2ZPMOISEMCULT, pactuar o
presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que âceitam e
mutuamente se outorgam:

O Contrato obedêcerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Adesão de Ata
de RegisÍo de Preços no OOgl2O22, de 1611212022, e Lei Federal no 8.666, de 21106/93 e Lei
Complementar no 12312006 de 14112106, com as devidas alterações e demais normas
pertinentes, bem como as condições estabelecidas na Adesão à Ata de Registro de Preços
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No 009/2022lPMO/SEMCULT.

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa PARA IEE-qI4-çIO
oe senvlços'DE LóCAçÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAçÃO, AROUIBâ'ICADÀ
PAINEL OÉ ICO, ESTRUÍURA ÍÚETÁLICAS, CAMAROTES' GRUPOS GERADOR,

aÀNxernos QUíMlcos, sHows PlRorÉcNlco, SEGURANçA DESARMADA E TRlo
ELÉTRICO PARA ATENDER DEI,AT.IDAS DA SECRETARTA MUNICIPAL DE CULTURA

Eiúnrêúó xo ntuxlcÍpto DE óBlDos,oRluNDA DA PREGÃo ELETRÔNlco No ATA

óeneCtSrnO DE pREçOS N" OtalZOZr.'SeMGÀ ORTUNOA DO PREGÃO ELETRÔNICO

XiOrSlZOZtSnp-SEMéA GERENCIADA PELA PREFEITURA IIUNICIPAL DE MOJUI

DOS CAMPOS/PA, conforme especificações contidas no Termo de Referência - anexo.

ITEM ESPECIFICAÇÂO UND VALOR UNIT VÂLORTOTAL

1 Diária 3 R$ 11.490,00 R$ 34.470,00

2 Diária 3 Rs 6.999,99 R$ 20.999,97

3

Palco em estrutura metálica
(Médio Porte) montado,

medindo 10m x 5m x 4m [B
xFxAL

Diária R$ 39.900,00

4 Diária 1.2 R$ 2.28e,00 R$ 27.468,00

5
Base de palco

montada,Medindo 10m x 5m
x 0,40m

Diária R$ 2.100,00 R$ 6.300,00

6

Sistema de sonorização com
01 mixer digital de 64

canais, 24 linearraY com 03
vias, 1225 watts. fPorte
Grande Show Nacional

Diária 3 Rs 9.581,00 R$ 28.743,00

7 Diária 5 R$ 44.275,00

,:' otsSa':,

QTD

Palco Geo - Space

IGrandePorteJ montado,
medindo: 18m x 14m x 9m x
2m[BxFxAL/BlPxAL/B)

Palco Duas Águas (Grande

PorteJ montado, medindo:
12mx8mx6m(BxFxAL)

10 R$ 3.990,00

Palco em estruture metálica
(Pequeno Porte)montâdo,
medindo 6m x 4m (frente x

fundo)

3

Sonorização com 0L Mesas

Digitais c/48 canâis, 16
LineArray e no mínimo
1225 Watts RMS - PA"

[Porte Grande). Show
Regional'

R$ 8.855,00
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R$ 45.492,00R$ 3.791,00Diária 72

Sistemâ de sonorização com
01 mixer digital c/ 32

canais,08 caixas line c/ no
mínimo 1200 wats. I

MédioPorte

8

R$ 22.792,8072 Rs 1.899,40Diária9

Porte

R$ 6.989,00

R$ 19.948,00R$ 4.987,00Diária 4
Iluminação com 16

refletores par foco 05,20
refletores led de 3w.

t2

R$ 21.500,00R$ 2.1s0,00Diária13
Iluminação com 12

refletores par led.

R$ 23.832,00R$ 1.986,00Diária LZt4
lluminação com 08

refletores par led 64 e 01
mesa de ilumi ao

zDiária

R$ 45.000,00R$ 22.s00,002t6

Locação com montagem e

desmontagem de 02 [doisJ
módulos de 50m de

arquibancada. Com 04
catracas para conferência de

úblico.

R$ 31.350,007S R$ 418,00Diária

Camarotês rnedindo 2m de

frente x 4m de fundo lateral,
com capacidade para 10

pessoas cada, com 01 metro
de corredor para circulação

do úblico

R$ 17.558,004 R$ 4.389,50Diária
Grupo gerador a diesel Para

alimentação de energia
elétrica

23

R$ 22.425,00R$ 299,0075
ortáteis

R$ 6.720,00Diária 1Z25
Banheiros químicos

portáteis com adaPtaçôes
ara defi cientes físicos.

Rs 276.051,40R$ 320,99Diária 86027
Serviço de Segurança

desarmada.
R§ 77.600,00R$ 19.400,004D iá riaLocação de trio elétrico2A

R$A32.O97,17VALOR TOTAL

,r-1,!â

Sistema de sonorização com
01 mixervega 16 canais, 04

caixas ativas. IPequeno

R$ 13.978,00Diária10
lluminação com 120

Refletores par 64 foco 5 e 20
Refletores par 64 led 3 wats.

10

R$ 5.694,00Rs 2.847,00Painel de led montado med.
no mínimo 12mz15

Diária

22

Diária24
Banheiros químicos

R$ 560,00
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ESTADO DO PAú

MUNICíPIO DE óBIDOS

CNPJ : 0s.131.180/0001'64
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.SEMCULT
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CúUSULA SEGUNDA- DO VALOR
2.1. O valor total do presente contrato é de R$832.097,17 (oitocentos e trinta e dois mil,

novênta e sête cêntavos e dêzessêta cêntavos), referênte ao quantitativo conforme

proposta e solicitado pela Secretaria em epígrafe.

cúusulA TERCEI RA - DA DlscRlMl NAçÃo oRçAMENTÁR|A
3.1. As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão

àconta das dotaçôes orçamentárias a seguir:

\i rr

1818 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
13.392.0005.2020 - Apoio ao Carnapauxis e Réveillon
Popular;3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica. 1 818 - Secretaria Municipal de Turismo

oúUSULA OUARTA - DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO
4.1. Parc fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto

Estadual n.o 877, à"ãt a" março de 2008 e a lnstrução Normativa n o: 018, de 21 de maio

de 2008, da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA.
4.2. O pagamento da execução dos serviços será efetuado, através de conta bancaria do

prestador-de serviço e após a apresêntação da Nota Fiscal na sede da secretaria solicitante'

devidamente dataàas e atestadas pelo setor competente após a assinatura do contrato.

4.3. Só seráo pagos os valores referentes aos serviços efetivamente executados, mediante

nota fiscal que será submetida a avaliação de sua veracidade.
4.4. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a contratada

deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das certidóes Negativas de Débitos

atualizadas.
4.5. As despesas de frete/embalagem, ser houver, em hipótese alguma poderáo ser

destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
4.6. NO caso de incorreção nos dOCumentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura,

serão os mesmos restitúídos à contratada para as coneções necessárias, não respondendo

a Prefeitura Municipal de Óbidos porquaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação

dos pagamentos corresPondentes.
4.7.'Ca-so a contratada seja optante pelo sistema lntegrado de Pagamento !e lmpostos e

contribuiçôes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá

apresentár a devida comprovação de acordo com o disposto na Lei Complementar n. o: 123,

de 14 de dezêmbro de 2006.
4.8. A prefeitura Municipal de Óbidos/SEMCULT poderá exigir da empresa vencedora

desta licitação, a qualquer tempo, a apresentação de comprovantes originais referentes à

efetiva quitáção de quaiquer encargo ou compromisso para com terceiros, exigidos por força

da execuçãó dos serviços contratãdos. A não apresentaÉo desses comprovantes poderá

enselar aluspensão dós pâgamentos devidos pela PMO, a seu critério, até a regularização

do assunto.
4.9. A prefeitura Municipal de Óbidos procederá à retenÇáo de impostos nâs hipóteses

previstas em lei.
4.10. A contratada apresentará ao gestor documento fiscal específico referente ao objeto da

licitaçáo, sendo que estes deverão ser entregues até o dia 20 de cada mês'

4.1 1. O gestor t erá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentaçáo do documento

Íiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.
4.12. O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à contratada para as

necessárias correções, com as informaçôes que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo

êstabelecido para pagamento a paÍtir da data de sua reapresentação'

4.13. A devolução doãocumento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma'

<-'*L-z



serviráde pretexto para que a contratada suspenda a execução do contrato'

4.14. O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte,

nosseguintes casos:
a) exeõução do objeto contratual em desacordo com o avençado;

b) existência de qualquer débito para com o contratante.

CLAUSULA QUINTA . DA ALTERAçÃO
5.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos termos do Art. 65, da Lei n o 8.666/93.

5.2. O presente contato poderá ser modificado poÍ meio de apostilamento nos termos do

§8'do art.65 da Lei n'. 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
A) CONTRATADA compromête-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Edital;

b) A CoNTRATADA deverá arcar com todas as dêSpeSaS, diretas e indiretas,

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à

CONTRATANTE;
c) A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislaçáo pertinente

direta ou indiretamente aplicável ao objeto;

d}ACoNTRATADAseTáaúnicaresponsávelpordanoseprejuízos,dequalquer
natureza, causada a CoNTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto,

isentando a coNTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda

que tais reclamações sejam resultantes deatos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas

físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

e)FicaexpressamenteestipuladoquenáoseestabeleceporforçadoÍornecimento
doobjetoqualquerrelaçãodeempregoentreaCONTRATANTEeoSemprêgadosda
CONTRATADA;
f) A CONTRATADA se rêsponsabiliza portodas asdespesas decorrentes do objêto, tais

como salários, encargos sociais, previdênciários, trabalhistas, comerciais, seguros de

acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos'

c)AinadimplênciadaCoNTRATADAparacomestesencargos,nãotransíerea
ôorurRRrnrurr à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do

ContÍato;
h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da

CONTRATANTE;
i}Manterosseusempregadosidentificadosporcrachá,quandonorecintoda
CoNTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles quê seja

considerâdoinconveniente à boa ordem ê às normas disciplinares da CoNTRATANTE;

j) Acatar todas as orientaçôes da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato'

sujeitando.se à ampla e irrestrita Íiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados

e atendendo às reclamaçóes formuladas;

k}Manter,duranteofornecimentodoobjeto,emcompatibilidadecomasobrigações
a seremassumidas, todâs as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execuçáo do contrato, sem a prévia

eexpressa anuência da CONTRATANTE;

m)Seráconsideradarecusaformaldacontratadaanãoentregadoobjetonoprazo
estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela

CONTRATANTE;
n) cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela
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CONTRATANTE.

o) Possuir certificaÇáo digitâl do CNPJ da emprêsa, para assinatura dos

contratose aditivos quevierem a surgir da contrataçáo;

p) Cumprir outras obrigaçóes previstas no Código de ProleÉo e DeÍesa do

Consumidor (Lei n'8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito público'

q) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto destê Termo de

Referência,salvomediante prévia e expressa autorização da PMO.

r) lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à PMO ou a terceiros, por açáo

ouomissão nofornecimento do objeto deste Termo.

s) ceitar, nos termos do § 1" do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou

supressõesde até 2s%(Vintê ê cinco poÍ cento) que se fizerem necessários.

t) Manter todas as condições de habilitração e qualificação exigidas, em conformidade

com art. SS, inciso Xlll, da Lei nó 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle

da anecadação detributos e contribuiçóes e outras legalmêntê exigívêis.

CúUSULA SÉTIMA. DAS OBRIGAçÔES DO CONTRATANTE

7. 1. Na execução do objeto do presente Gontrato, caberá ao CONTRATANTE:

a) notificar, poi escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na

execuçãodo fornecimento;
b) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
ci participar atiüamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento, fiscalizaçáo

econtrole de qualidade no momento da entÍega.
d) proceder a emissão das requisiçóes em tempo hábil;

CúUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES REFERENTE A ESTRUTURA DE PALCO'

a) Entregar Palco montado com Atestado de Regularidade do corpo de Bombeiros

Militar, com antecedência mínima de 10 dias do inÍcio do evento;

b) Apresentar a ART (Anotaçáo de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida

nosetoÍ Requisitante comantecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento;

c) As irregularidades deverão ser sanadas de imediato para que não haja prejuízos a

realizaÇão do evento, sob pena de aplicação das penalidades legais'

d) Adotaras medidas de sêgurança e proteçãoque sefizerem necessárias para completa

execução dos serviços, inclusivê quanto ao sêu pessoal, mateÍiais e equipamentos fornecido

durante o período em que estiver em cumprimento de suas atividades;

e) A empresa deverá possuir em seu quadro técnico um engenheiro civil Com Carteira

assinada ou de forma contratada temporariamente.
GúUSULA NONA: OBRIGAÇÕES REFERENTE A ESTRUTURA DE SOM.

a) Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as

condições e especiÍicaçõesaprovadas pela CONTRATANTE;

b) Cumprir, impreterivelmente, todos oS pÍâzos e condições exigidas e observar asdatas,

horários e locais de realizaçâo de cada evento pela CoNTRATANTE; CONTRATANTE

durante a realizaçào dos eventos;

cúusuLA oÉctMA: oBRtGAçÔES REFERENTE A ESTRUTURA DE ILUMINAçÃO.

a) Cumprir, impreterivelmente, todos os pÍazos e condiçôes exigidas e obseryar as

datas,horários e locais derealização de cada evento pela CONTRATANTE;

b) A empresa contratada deverá seguir as oriêntações da secretaria Municipal

' .41-+
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deCulturae dos funcionários designados para essê fim'

A empresa contratada dêverá dispor técnico de luz pa'a operacionalização dos

equipamentosrequisitados.

cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAçÕES REFERENTE A ESTRUTURA METÁLICÀ

a) A contratada deverá dispor aos seus pÍepostos utilizados na execução dos serviços

todo o equipamento de proteção individual necessário à execução dos serviços contratados,

de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n.o 3.214 do Ministério do Trabalho, bem

comonos demais dispositivos de segurança'
b) A contratante não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente de

trabalho que envolva prepostos da contratada, quê deverá prover seu pessoal de todo o

equipamento ê assistência necessária à execução dos serviços contratados.

c) Referente aS estruturas de arquibancadas a meSma deverá ser entrêgue montada Com

Atestado de Regularidade do corpo de Bombeiros Militar, com antecedência mínima de í0
(dez) dias do início do evento;

a) Referindo-se a estrutura de arquibancada deverá apresentar a ART (Anotação de

Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida no Setor Requisitante com anlecedência

mínima de 10 (dez) dias da realização do evento;

e) Fazer por Sua conta e risco os testes e demais provas exigidas por normas técnicas

oficiais para a boa execuçáo dos serviços, bem como responsabilizar-se por todas as

liberações necessárias junto aos Órgáoscompetentes.

f) A empresa deverá possuir em seu quadro técnico um engenheiro civil com carteira

assinada ou de forma contratada temporariamente.

GúUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÓES REFERENTE A ESTRUTURA DE

CAMAROTE,
a) Entregar montado e com Atestado de Regularidade do corpo de Bombeiros Militar,

com antecedência mínimade 10 dias do início do êvênto;

b) Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida

nosetor Requisitante comantecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento;

c) Adotar as medidas de segurança e proteção que sefizerem necessárias para completa

execução dos serviços, inclusive quanto ao Seu pessoal, materiais e eq uipamentos fornecidos

durante o período em que estiver em cumprimento de suas atividades;

d)A empresa deverá possuir em seu quadro técnico um engenheiro civil com carteira assinada

ou deforma contratada temporariamente.

CLÁUSULA DÉCtMA TERCEIRA: oBRIGAçÔES REFERENTE A BANHEIROS QUÍM|cOS.

a) A instalação dos banheiros deverão ser executados de acordo com as especificaçôes,

para serviços dessa natureza, obedecendo às normas da vigilância sanitária, e da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

b) Deverá Íazer manutenção diária das cabines e sempre que solicitado pela

CONTRATANTE.
c) Os banheiros deverão possuir identlflcação Masculina e Feminina'

d) Manter serviço de limpeza, em regime de plantão, durante o período de utilização

dosbanheiros, com sucção.

e) Disponibilizar materiais de higiene para reposição durante o período de utilização

dosbanheiros, tais como, papel higiênico, lixeiras e sacolas plásticas,
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lluminação individual em eventos noturnos.

4tÍi

cúUSUI-I DÉCIMA QUARTA: OBRIGAçÕES REFERENTE A SERVIÇO
DESEGURANçA DESARMADÀ

a) Responsabilizar-se por quaisquer acidente que venham a ser vitimas os seus

empregados quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes

assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades.

b) A contratada deverá no prazo de 05 (cinco) dias antêcedente ao êvento, apresentar

junto ao Setor solicitante a relação nominâl dos profissionais (seguranças) a serem alocados

na prestaÉo dos serviços, sendo que para cada profissional deverá ser apresentado as

rêspectivascópias dos documentos: RG e CPF e Certidão de Antecedentêscriminais.

c) Apresentar equipamentos de comunicação (rádio VHF) entre a equipe de serviço e o

responsável, agentes devidamente uniformizados e com nome legível em Seus uniformes

oucrachás.
f)Dar apoio a fiscais da prefeitura no impedimento do ingresso de vendedores, ambulantes

e assemelhados às dependências dos eventos, sem que estes estejam devida e

previamente autorizados pelo órgáo competente'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBRIGAçÔES REFERENTE A TRIO ELÉTRICO'

a) A contratada deverá apresentar os trios elétricos '10 (dez) dias antecedentes ao

eventopara teste e vistoria pela CONTRATANTE.

b) Disponibilizar em cada veículo iluminação para os engenhos de publicidade nas laterais,

na frente e no fundo do veiculo.

c) Permitir a instalaçáo, nos equipamentos contratados, dos engenhos publicitários

desenvolvidos peIaCONTRATANTE'

d) ApresentaÍ compíovante de vistoria Técnica, Documentação em dia (DUA'

licenciamento).Disponibilizar profissionais como técnicos de som e motorista habilitado para

as funções.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS

16.1. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, prêvidenciários, fiscais e

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por

multas que vierem a ser aplicadas por inÍração aos dispositivos legais, regulamentares

e contraiuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão dê

seusprepostos subcontratados.
16.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta

cláusula, não transfere ao CoNTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem

poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado.

cúusulA DÉC|MA SETTMA - DA EMTSSÃO DE REOUISIçÕES E FISCALIZAÇÃO NA

ENTREGA:
.17.1. compete aos responsáveis da SEMCULT, designar servidores a serem escolhidos para

procederem com o acompanhamento, controle e fiscalização na entrega do o-blelo 
-e 

da

execução do contrato, para o que fará designação específica, na forma da Lei 8.666/93.

17.2. ó servidor responsável pela fiscalização do contrato, no âmbito de suas competêncras

e dãntro das disposições legais, tomará todas as medidas necessárias para a boa e regular

execução do objeto deste contrato;
17.3. ôs responsáveis da SEMCULT serão rigorosos na conferência do objeto entregue,

rêservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionade à

\



ESTADO DO PARÁ
MUNICíPIO DE ÓBIDOS

CNPJ : 05.131.180 IOOOL- -

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.SEMCULT

Rua ldelfonso Guimarães, s/n-Centro, CEP: 68.250-00, Óbidos - PaÍá

E-mail:culturaobidosturismo@Smail.com
qualidade dos mesmos.
17.4. A emissão de requisições será expedida pelo (a) Gesto(a) da Secretaria Municipal de

Cultura e Turismo - SEMCULT e demais responsáveis competentes, conforme suas
necessidades.
17.5. Os fiscais do contrato e do fomecimento conforme PortaÍia no013/2022-SEMCULT de

de 1 5 de dezembro de 2022 serão os seguintes servidores:

Portaria de Fiscais N": 013/2022'SEMCULT de 15 de dezembro de2022.

1 - Fiscal RAUL DOUGLAS GONçALVES VIANA
Mahícula n":0617989
CPF: 731 .655.222-00
RG: 3394453
Situação Funcional: ( )Contratado () EÍetivo ( ) Comissionado
2 - Fiscal JUVENTINA DE OLIVEIRA VIEI RA
Matricula 1125125
CPF: 596
RG: 1530350-PC/PA
Situação Funcional: Contratado ou EÍetivo Comissionado

17.6. A CONTRATADA é obrigada a rcparut, conigir ou substituir, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou de materiais empregados.
1 7.7. Ós fiscais da contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento
e controle da execução do contrato.
I 7.8. A fiscalização de que trata este contrato não exclui nem reduz a responsabilidade da

fornecedora, inciusive perante tercêiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultantê

de imperfeiçôes técnicas, vÍcios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de

qualiàade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em conesponsabilidade da

Ádrinistração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no

8.666, de 1993.
17.g. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à Íegularização das faltas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as

providências cabíveis.
iZ.tO. Os fiscais do Contrato ficarão responsável em avisar com 20 (vinte) dias de

anlecedência do termino do contrato ao(a) secretário (o), para que a mesma tome as devidas

providência.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
18.1. O local, prazo e condições de execução do objeto do presente contrato são os mesmos

constantes no item 6 deste contrato.
1g.2. A CONTRATADA deverá executâr o objeto deste contrato nos prazos solicitados pela

SEMCULT, os quais serão de acordo com suas necessidades'

oúUSULA DÉCIMA NONA. DA RESCISÃO
19.1 . Constituem motivo para a rescisão do presente contrato aS hipóteses previstas nos Arts.

77 e78, da Lei no 8.666/93.

CúUSULA VIGÉSITUR - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

i,'r'p
\"--i--
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20.1 . Na hipótese de rescisão administrativa do présente contrato, a CONTRATADA

reconhece, de logo, o direito do CoNTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo

critério, as medidas prevista no Art. 80, da Lei n0 8'666/93.

CLAUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES:
21'1.NahipótesededescumprimentopoÍpartedaCoNTRATADAdasobrigaçôes
contratuais assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela

aplicadas, segundo a gravidade da íalta cometida, as seguintes penalidades:

ai advertência", semprãque forem constatadas Íalhas de pouca gravidade, para as quais tenha

a CONTRATADA conconido diretamente;
b) multa de 10% (dezpor cento) do valor do contrato devidamente atualizado, quando deixar

de cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas;

c) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de, já tendo a

iOrurn1feoR sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer nova

úrraçao, sem prelu ízo da imediata rescisão do contrato e aplicaçáo das demais sanções

cabÍveis;
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

CONTRATANTE por até 05 (cinco) anos;

"l 
ã"J"rrçro o" inidoneidade para licitar ou contratar com a união, Estados, Distrito Federal

ãí, 
-úr"i"iirió. 

quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas,

praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé'
21.2. As sanções de naturêza pecuniária serão diretamente descontadas de cÍéditos que

eventualmente detenha a CONTRATADA.
ãi.g. À" sançóes previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a

ocorrência de!ituaçõesque se enquadrem no conceito jurídico deforça maiorou casoÍortuito,

devida e formalmente justificadas e compÍovadas.

CúUSULA VIGESIMA SEGUNDA . DA LICITAçÀO
22.1. Para a presente contrataçãO, fOram realizadoslodos os procedeimentos. necessários

ã-tormalizaéo da adesão a Âta de Registro de Preços n" 013/2021-SEMGA, Prêgão

eletrônicono'o1 3/2021-sRP-SEMGA, PreÍeitura Municipal de Mojui dos campos.

CúUSULA UGÉSIMA TERCEIRA - UGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS

DEACEITAÇÃO DO OBJETO'
23.1. O prazo devigência e execuçâo do contrato será de 355 (trezentos e cinquenta e cinco)

ãi^r,loiilltzozz àá'll12lzo23, a óontar da data de sua assinatura, podendo ser proÍÍogado

mêdiante Termo Aditivo no teimo do art. 57, lnciso ll, § 20 e art. 65, l, alínea b, § 10 da Lei

deLicitações e Contratos 8.666/93;
.i- ô pi".o de entrega e instalação dos serviços será de até 48 (quarenta e oito) horas,

contadosdorecebimentodaRequisiçãoexpedidapeloSetordeCompraSdaPMo.Eemcaso
de descumprimento deste prazo o licitante/contratante estará passível de sanÇões

administrãtivas;
b)AentregaeinstalaçãodosServiços,obietodalicitação,seráintegralerigorosamênte
deacordocomaSespeciÍicaçôesdarespectivapropostaedoTermodeReferência,deacordo
com a requisiçáo expedida pelo Setor Compras da PMO que indicará as especiÍicaçôes e

demais informações necessárias;

c)olocaldeentregaeinstalaçãodosserviçosseránolocaldoeventonomunicípiode
ôetoos.
d). É vedada a subconÍatação total ou parcial do obieto deste Pregão EletrÔnico;

e}.Aceitoaentrega,sêráprocedidooatestonaNotaFiscal,autorizandoopagamento.
f)Nãoacêitooserviçoentregue'Serácomunicadoàempresaadjudicatária,paraque

tl\
,1
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JAIME BARBOS DA SILVA
Prefeito de Óbidos ' PA

CONTRATANTE
T I COMERCIO E SERVICOS Àssinado de Íorma disitat por r I

DE MrDrA :l#l[',0J,:u"ix33,'.?'^^'o'^
EIRELI:13391518000145 Dados: 2023.01.'12 l1:20:04-03'00'

THIAGO MELO DE ALÍÚEIDA
T I COMERCIO E SERVICOS DE MIDIA LTDA

CNPJ N'1 3.391.51 8/0001..45 CONTRATADA

TESTEMUNHAS

h -!*
§-d

proceda a respectiva e imediata reparação, para que se possa adequar o solicitado com o

cotado com oefetivamênte entregue, de formâ a atender àquilo que efetivamênte Se pretendia

adquirir.
g). Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituiÉo de qualquer do(s)

õerviço(s)que não esteja(m) de acordo com a(s) especificação(Ões) do Anexo l, do presente

Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

CúUSULA UGÉSIMA QUARTA . DAS CONDIçÔES DE HABILITAçÃO
DACONTRATADA

24..1 . A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante

a execuÉo do côntrato, todai as condiçóes de qualificação, habilitação e idoneidade

necessárias âo perfeito cumprimento do seu ob.ieto.

CúUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DO FORO
25..1. As partes elegem o foro da Comarca de Óbidos/PA, com renúncia a qualquer outro, para

dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamentê'
25.2. E por estarenl, assim, justas e contratadas, Íirmam as partes o presente contrato em

03(três) vias de igual teor e forma, para todos os eÍeitos legais'

Obidos/PA, 10 de ianeiro de 2023.
Àssinado deJAI'íE 

- . Íorma digitat PoÍ
BARBOSA DA .rarÀrr gÃRaosa

SILVA: 120550 DA

g5204 SlLvÀ:120550852

Nome
CPF:

Nome
CPF:


