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CONTRATOADMINISTRATIVO DE lOCAÇÃO DE ESTRUTURAPARA EVENTON°86/l8
PROCESSOADMINISTRATIVOW 047/2018 CARTACONVITEN°001/2018

CONTRATOVINCULADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE lUlU CNP1:
16.416.158/0001-87; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal,
denominado simplesmente de Contratante,
e de outro lado a pessoal jurídica
GUANAMBI ESTRUTURAS, SOM E
ILUMINAÇÃO LTDA-ME CNPl
27.594.364/0001-0l.
Celebram o Pacto Para Locação de
Estrutura durante a Tradicional Festa
do São Pedro de lUlU em 2018. PROC.
ADM 047/2018 - CONVITE. 001/2018.

O MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo PREFEITURAMUNICIPAL DE
lUlU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o nO 16.416.158/0001-
87, com sede na Praça Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
REINALDO BARBOSADE GÓES, Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade 04923403-07 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 608.929.435-72, residente e domiciliado
na cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a pessoa
jurídica GUANAMBI ESTRUTURAS,SOM E ILUMINAÇÃO LTOA-ME, inscrito no CNPl sob
N° 27.594.364/0001-01, localizada na Av. Vereador Vá Donato - Bairro Nova Olinda -
GuanambijBA, CEP 46.430-000, representada pelo sócio administrador, Sr. José Antônio
Donato Neves, portador da CNH 01791903590 DETRAN/BA, inscrito no CPF/MF nO
976.199.225-04, residente e domiciliado na Otacílio Pereira Donato, nO95, Bairro Vomitamel,
CEP 46.4300-000 na cidade de GuanambijBA, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA,firmam o presente contrato, na forma e condições que se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato faz parte do Pacto para Prestação de Serviços de Locação de
ESTRUTURAPARA EVENTOS,para realização da Tradicional Festa "SÃO PEDRODE
lUlU" que acontecerá nos dias: 28/06/2018, 29/06/2018, 30/06/2018 (Praça do
Mercado) e 01/07/2018 (Passarela da Amizade) com a seguinte especificações e
programação:

>- Locação de 01 PALCO PROFISSIONAL 02 ÁGUAS com as seguintes caracteíÍsticas.
Medindo 16x12 metros, estrutura em alumínio, Q30, e 02 Camarins, em conformidade
com o Termo de Referencia dos Edital CV 01/18. Deverá está montado na Praça do
Mercado no cento de lUIU e disponível a partir das 12hOOmin do dia 28/05/18 e
previsão de desmontagem a partir das 14hOOmindo dia 01/07/2018;
03 diárias à R$ 5.800,00 = R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos
reais)
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>- Locação de equipamentos de SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE:
Sistema de PAUNE ARRAY, incluindo as Torres laterais; mínimo de 24 graves, Sistema
de Monitor e Equipamentos de Placo, tudo em conformidade com a descrição
detalhada no Termo de Referência do Edital 01 001/2018. Deverá está montado e
disponível a partir da 14hOOmin do dia 28/06/2018 e previsão de desmontagem a
partir das 10hOOmindo dia 01/07/2018;
03 diárias à R$ 4.750,00 = R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta
reais).

>- Locação de equipamentos de ILUMINAÇÃO DE MEGA PORTE: Sistema com mesas
controladoras, Mesas computadorizadas, mínimo de 04 máquinas de fumaça, 24
movings LED, 16 refletores elipsoidais, e outros, conforme descrição detalhada no
Termo de Referências do Edital 01 001/2018. Deverá está montado e disponível a
partir da 17hOOmin do dia 28/06/2018 e previsão de desmontagem a partir das
10hOOmindo dia 01/07/2018;
03 diárias à R$ 1.800,00 = R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

>- Locação de equipamentos de PAINEL DE LED: Alta Resolução, P10mm, com 16 placas
tamanho 096x096, Medindo 8x2mts, com mesa controladora conforme descrição
detalhada no Termo de Referências do Edital 01 001/2018. Deverá está montado e
disponível a partir da 17hOOmin do dia 28/06/2018 e previsão de desmontagem a
partir das 10hOOmindo dia 01/07/2018;
03 diárias à R$ 1.750,00 = R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta
reais).

>- Locação de 01 GRUPOGERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA/H: Grupo gerador com
potência individual mínima em regime de trabalho de 180 kva's com cabos elétricos de
10h diárias conforme descrição detalhada no Termo de Referências do Edital 01
001/2018. Deverá está montado e disponível a partir da 12hOOmindo dia 28/06/2018
e previsão de desligamento às 07hOOmindo dia 01/07/2018;
03 diárias à R$ 1.100,00 = R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

>- Locação de 20 (vinte) SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTOS: em poliestireno, 2,40
Metros de altura com teta translúcido, porta indicadora de Livre/Ocupado, masculino e
feminino, uso de produtos bio-degradável, conforme descrição detalhada no Termo de
Referências do Edital 01 001/2018. Deverá está montado e disponível a partir da
12hOOmin do dia 28/06/2018 e previsão de desligamento às 07hOOmin do dia
02/07/2018 ;
04 diárias à R$ 1.360,00 = R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta
reais).

>- Locação de 10 (dez) TENDAS-BAR PARA EVENTOS: dimensão mínima de OSxOS
Metros, estrutura em Metalon pintado em aluminium, com lonil anti-chama na cor
branca em bom estado (MODELO CHAPEUDE BRUXA), conforme descrição detalhada
no Termo de Referências do Edital CV 001/2018. Deverá está montado e disponível a
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partir.da 12hOOmindo dia 28/06/2018 e previsão de desligamento às 07hOOmindo dia
01/07/2018;
03 diárias à R$970,00 = R$2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais).

);> Locação de 05 (cinco) TENDAS-BAR PARA EVENTOS: dimensão mínima de 05x05
Metros, estrutura em Metalon pintado em aluminium, com lonil anti-chama na cor
branca em bom estado (MODELO CHAPEUDE BRUXA), conforme descrição detalhada
no Termo de Referências do Edital CV 001/2018. Deverá está montado e disponível a
partir da 12hOOmindo dia 28/06/2018 e previsão de desligamento às 07hOOmindo dia
01/07/2018;
03 diárias à R$400,00 = R$1.200,00 (Um mil duzentos e reais).

);> Locação de 01 (UM) MEGATRIO ELÉTRICO: composto de um Cavalo Mecânico e uma
Carreta com Sonorização de Grande Porte, conforme descrição detalhada no Termo de
Referências do Edital CV 001/2018. Deverá está na sede de lUlU a partir da 12hOOmin
do .dia 01/07/2018, com início de operação previsto para às 18hOOmin do dia
01/07/2018 e previsão de desligamento às 05hOOmindo dia 02/07/2018;
01 diária à R$ 10.000,00 = R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

y Locação de 01 (UM) PORTALDEALUMÍNIO: Em P-25 medindo 7xl0 metros com mais
testeira 1,5xl0 metros, totalizando 8,5xl0 metros. Montagem e Desmontagem
inclusas, conforme descrição detalhada no Termo de Referências do Edital CV
001/2018. Deverá está montado na sede de lUlU a partir até às 12hOOmin do dia
28/06/2018, e desmontagem a partir das 08hOOmindia 02/07/2018;
04 diária à R$ 1.120,00 = R$ 4.480,00 (Quatro mil quatrocentos e oitenta
reais).

);> É de responsàbilidade da empresa GUANAMBI ESTRUTURAS,SOM E ILUMINAÇÃO
LTDA-ME, equipe responsável pela montagem e desmontagem do Palco, Sonorização,
Iluminação, Profissionais para realizar o Show Pirotécnico, bem como, operação
equipamentos, o transporte do Palco, Som, iluminação, fogos de artifícios até a cidade
de IUIU/Ba sem nenhum custo adicional ao valor contratado pela locação. Inclui-se
também todas as despesas de hospedagem e alimentação de técnicos, operadores e
ajudantes.

CLÁUSULASEGUNDA- DA EXECUÇÃO

2.1 A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições
requisitadas inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto, sendo de
total responsabilidade da contratada todos os custo de transporte de equipamentos,
combustíveis a serem utilizados e etc. A inexecução parcial ou total e os casos omissos deste
contrato, oriundos do Processo Administrativo de Licitação nO047/2018 - CONVITE
nO001/2018, serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULATERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 O presente instrumento terá vigência de 121 (cento e vinte e um) dias, tendo início
em 01/06/2018 e findando em 30/09/2017, podendo ser prorrogado, conforme artigo 57
da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 86/2018 - Vcnculado a Prefeitura Municipal de IUIU/BA CNPJ 16.41 .158/0001-87
Pacto - Vigência 01/06/2018 à 30/09/2018
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CLÁUSULAOUARTA- PREÇO,CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

4.1 O valor total do presente acordo é de R$ 69.630,00 (sessenta e nove mil seiscentos
e trinta reais), onde o pagamento efetivar-se-á da seguinte forma: la parcela no valor
R$ 25.630,00 em 03/07/2018, 2a parcela no valor de R$ 22.000,00 em
10/07/2018, 3a parcela no valor de R$ 11.000,00 em 10/08/2018, e a 4a e última
parcela no valor de R$ 11.000,00 em 10/09/2018 exclusivamente em conta bancária
do contratado, após a prestação dos serviços que será atestado pela Secretaria de Educação e
Cultura. Confirmada a efetividade dos serviços prestados, a municipalidade terá um prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal, de acordo com as
especificações para realizar o pagamento. .

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que o contratado tome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularização da situação.

CLÁUSULAOUINTA - ORIGEM DOSRECURSOS

5.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de
recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja
Exercício 2018.

DOTACÃOVIGENTE EM 2018:

UNIDADE: 01.04- Secretaria de Educação Esp. Cultura e Lazer - SEEC
PROl. ATIVIDADE: 2090 - GESTÃODASAÇÕESCULTURAIS E DESPORTIVAS
ELEMENTODE DESPESA:3.3.9.0.39.00 OUTROSSERVIÇOSTERCEIROS- PESSOAJURÍDICA
FONTEDE RECURSO:00 - RECURSOSORDINÁRIOS

CLÁUSULASEXTA- DIREITOS EOBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

6.1 -DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADAprestará os serviços conforme a cláusula primeira obedecendo a cada
subitem;

6.1.2 - A CONTRATADAserá legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade:

6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.

6.1.5 - A CONTRATADAobriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade
dos serviços prestados, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se

:~~i:::~----------------------------4------_- I ----D~retorla de L}~ltd~ões e Contratos j'
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6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que
interfira na normal prestação dos serviços, inclusive indicado os problemas ocorridos;

6.1.7 - Reconhecer os.direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 77 da Lei 8.666/93;

6.1.8 - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na fase inicial do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - DA CONTRATANTE:

7.1.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

7.1.2. Dar ciência ao CONTRATADOrelativo à não realização do EVENTO,no prazo mínimo de
12 horas antes do horário previsto para montagem dos equipamentos.

7.1.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pelo CONTRATADO, recusando-as quando
inexatas, ou que venham desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato;

7.1.4. Prestar verbalmente ou por escrito ao CONTRATADOinformações que visem esclarecer
a forma dos serviços a serem prestados.

7.1.5. A fiscalização da prestação do serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE.

7.1.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 12 (doze) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar ao CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

8.1 O recebimento do serviço pela CONTRATANTE, se dará após a Prestação dos Serviços de
acordo com o objeto locado, e acompanhado da nota fiscal.

cLÁUSULA NONA - DA lN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO

9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses nos artigos 77, 78 e 79 e incisos sempre
que ocorrer por parte do CONTRATADO:
9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações
0U prazos;

9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da realização dos serviços contratados, nos prazos e condições estipulados;

9.1.3 - O atraso injustificado para início da MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
COMPROMENTENDOO INÍCIOS DASATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO;

9.1.4 - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

~~~:~-:~~~:~~::~:~~~:---------------tf;'-------------r---------
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9.1.5 ,.. A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do
CONTRATADOcom outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

9.1.6 - O desatendimento pelo CONTRATADOdas determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE,bem como dos seus superiores;

9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;

9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.7, ou outros contidos na Lei NO.8666/93 de 21/06/93;

9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES,desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;

9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;

9.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

a) Pagamentos devidos despesas em função de deslocamentos, e outros;

9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS

10.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados
os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA;

10.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, todos documentos
que instruíram o Pregão Presencial 025/2017 e a Proposta de Preços Realinhada da
CONTRATADA;

10.3- Não será permitidos ao CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;

10.4 - Este contrato é regido pela Lei nO.8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA VINCULAÇÃO

11.1 - Este Termo Contratual está vinculado ao Processo Licitatório 047/2018
CONVITE 001/2018, em conformidade c0'"!l a Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1 - O Valor determinado na cláusula quarta e fixo e irreajustável.
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE

13.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Diretoria de Compras,
pelo servidor designado Sr. Dilson Pereira Montalvão Júnior, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento responsáveis para
acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MULTA

14.1 Fica pactuada a multa de 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato, para a parte
que infringir quaisquer cláusulas do presente instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Carinhanha do Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado qu [a. E por estar
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias e 'gual teor e ' i
efeito, na presença das testemunhas abaixo.

J

Gáf~Al i~~UTU~~ EIa:~;çÃOLTDA-ME
r27.594.364/0001.01' A .CONTRATADA
GUANAMBI ESTRUTURAS. SOM Representante: Jose Antônio Donato Neves

E ILUMINAÇÃO LTOA. ME
Av Vereador Vá Donalo, 531 • Nova Olinda
L 46430-000 GUANAMBI.BA _, TESTEMUNHAS:

Diretorla de Licitações e Contratos
CTR 86/2018 - V1nculado a Prefeitura Municipal de IUIU/SA CS?J 16.416.158/0001-87
Pacto - Vigência 01/06/2018 à 30/09/2018
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QUINTA-FEIRA. 21OEJUNHOOE2018
ANOVI I N~713

DIAruo OFICIAL DO MUNICíPIO

CONTRATOS

PREFEITURAMUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATOCONTRATON° 086/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa Locação Estrutura, com quinze cláusulas,
celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: GUANAMBI ESTRUTURAS, SOM E
ILUMINAÇÃO LTDA- CNPJ27.594.364/0001-01, Valor Global R$ 69.630,00 (sessenta e
nove mil seiscentos e trinta reais) Objeto: Contratação de empresa para Locação de Estrutura
para realização do Tradicional São Pedro de lUlU edição 2018, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, com recursos próprios. Data Contrato: 01/06/2018- Vigência:
01/06/2018 a 31/08/2018 - Dotação Orçamentária: 01.04.2.090/3.30.90.39. Origem do
Contrato: Processo Adm. 047/2018 - Convite 001/2018. Assinaturas: pelo Contratado: José
Antônio Donato Neves; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.
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QUINTA-FEIRA. 28 DEJUNHODE2018
ANOVI I N 2 715

CONTRATOS

ERRATA

No Texto abaixo, publicado em 21/06/2018 no DOM contém erros.

Onde se Lê: Vigência: 01/06/2018 a 31/08/2019

Leia-se: Vigência: 01/06/2018 à 30/09/2019

PREFEITURAMUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATOCONTRATON° 086/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa Locação Estrutura, com quinze cláusulas,
celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: GUANAMBI ESTRUTURAS,SOM E
ILUMINAÇÃOLTDA- CNPl 27.594.364/0001-01, Valor Global R$ 69.630,00 (sessenta e
nove mil seiscentos e trinta reais) Objeto: Contratação de empresa para Locação de Estrutura
para realização do Tradicional São Pedro de lUlU edição 2018, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, com recursos próprios. Data Contrato: 01/06/2018- Vigência:
01/06/2018 a 31/08/2018 - Dotação Orçamentária: 01.04.2.090/3.30.90.39. Origem do
Contrato: Processo Adm. 047/2018 - Convite 001/2018. Assinaturas: pelo Contratado: José
Antônio Donato Neves; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.
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