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PROCESSO Ne 0514029/2018
coNTRATO Ne 7il8/2018

coNTRATAçÃo DE EMPRESA EspEctAttzADA PARA

tocaçÃo DE EeutpAMENTos PARA EVENToS, QUE

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

ntATq GRANDE E A EMeRESA TALUAN enoouçÔes
E EVENTOS EIRETI- MF.

Pelo presente instn.lmento piolico de contrato administrativc de empresa especializada na LOCAçÂO

DE EQUIPAMENTGS t!ÁRA EVENTOS, :ra melhor forma do dii'eíto, como CONTRATANTE a Prefeitura

Municip?l dÊ Mate Gr:nde- qL, Pessoa jurídica cle cireito púhlico interno, inscrita no CNPJ sob o ne

72.276.2051ü0OL-T l. situadô na Rua Ubalda Ívlâlta. r:.e 104, Centro Mata Grande/Al, neste Ato

represêntado pelo r:hefe dô noder Executivo l/lunicioai, Exm,l.5r. Erir.,aldo de Melo Lima, brasileiro,

casado, residente nesl:â e cor,rô CONTRATADA :: empre;a TALI-Al{ EVEN'IOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME

- CNPJ N!? 03.077.8C2i 0001.93 Localizada à Rua Largo Santo Aôtônio, 6t: - Centro - Coruripe - Alagoas.

CEP: 57.230-000, neste Ato reilresentado pelo seu oroprietário administrador, têm, entre si, acordados

os termos deste Contrêto, obreto de acordo com a Ata de Registro de Píeço np OOLI2OLT do Município

de Peneclo-Al consoanie conita do Processo Licitatório do tipo pregão, sob a forma presencial, com na

033/2,017, su.ieitando-se as partes às leis n.e 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.666, de 21 de junho

de 1993, e suas alterações, .nediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusUTA PRIMEIF,A - NoRMAS APTICÁVEIS

O presente CONTR,,I,.TO "egerr-se-á por tr:da leglslação aplicável à espécie especialmente a Lei Federal np

8.666, de 21.06.93 e aiteraçôês e do decreto Ne 7.892, de 23 de janeiro de 2013, além das demais

disposicões !egais aplicáveis e do dispostc :a Froposta Ccmercial euias normas a CONTRATADA

proclama ccnhecer e côncorôil sujeitarem-se à:; estipulações, ristemas rle penalidades e demais regras

decorrentes, mesrro súe rrã,r expressamente transcritas no üresente instrumento, de acordo com o
Pregâo P:esencial at n ; OO3/2ü77 do Municíoio de penedo-Al.

cúUsUtA SEGUNDA - Do OBJETO

Constitui objeto ces:a cont.atação desta A.ta de Registro de Preço a contratação de empresa

especializada na locação de ecüipamentos para eventos.

CúUSULA TERCEIRA. Do PRÁzo
O prazo de vigênciã deste Conirato será de 12Ídôzê) meses a partir da data de sua assinatura, podendo

o mesmc ser prorrogado caso o Pregão acima citado assim o fizer.

?arágrafo Primeiro .. O prazo contratual poderá ser ororrogado, observando-se o limite previsto no art.
57, ll, da Lei n" 866É;/93. desd,: que a proposta cia CONTRATADA seja mais vantajosa para a
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CONTRAÍANTE

Parágrafo Segundo - A ínobservância do prazo êstioulado neste Contrato ocasionará a aplicação das
penalidades previstas neste instrumento, alénr,iaouelas orevistas na Lei Federal ns 8.666, de 21.06.93.

CúUSUM qUARTÀ- - DAs oBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE,

Constituêm obrigações da COI'TTRATANTE:_

a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
b) Fornecer à CONTRATADA documêntos, informações e demais elementos que possuir pêrtinentês à

execução do presente contrato;
c) Exercer a fiscalizaçâo do contrato, na forma da cláusula oitava;
d) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formâs definidas.

CúUSULA QUINTA - I,As oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:

A CONTRATADA recor,iece desde já os direitos da administração previsto em Lei e incidente sobre este
contratô, particulaimÊnte o dl rescisão administrativâ previsto nos ArÍs- 77 a 80 da Lei ns 8666/93,
alterada cela Lei 8883/94, ben' como o estabelecaoo no êrt.87 do mesmo diploma |egal.

CúUSUIA SETÍA - DA DoTAçÃo oRçAMENÍÁRIA E Do vA[oR Do coNTRATo
a) As despesas decorrentes da presente ccntratação correrão à conta de recursos específicos
consignados em orçamento pr'óprio par.a este eyercício, ria dotacão abaixo discriminada:
Funcionêl Programática:
Órgão 12 - Secretariã Municipâl de Turismo, Lazêr, Esporte e Cultura
Atividade: 13.392.0013.2060 - Apoio ãs Festividadês Cívicas, Culturais, Esportivas e Tradicionais
Elemento de Despesa:
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiros Pessoa lurídica

b) As despesas para o exercício futuro corrêrâo à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo
aditivo ou a postilarnento-

O valor do contratc e de F.$ 985.465,00 (novecentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e
clnco reais)
No valor acima estão rr",cluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contrâtual, tnclusive tributos ê/ou impostos, encargos sociais. trabalhistas, previdenriários, fiscais e
comerciais incidentss taxa de administração, materiâis de consumo, seguro e outros necessários ao
.umprimento integral do objeto contratado.

cLÁUSUtA sÉTIMA - coNDIçÔEs DE PAGAMENTo

qua Ubaldo Malta, í07" Centro, CNPJ r" 12.226.20510001-79
Mata GÍande/Al
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O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após os fornecimentos e/ou prestação dos serviços,

após emissão da nota fi3cal,

cúusurA orrAVA - r)A ExEcrJçÃo Do RECEBTMÊNTo E DA FrscAUzAçÃo Do coNTRATo

O contrâto deverá ser execLtado fielmente r're acordo com â! cláusulas avençadas, nos termos da

Proposta de Preços.

Pdtâgtalo Primeiro - A execr.rção do contrato será acompanhada e fiscalizada por um funcionário
designado pela Prefeitura Ívlunicipal de Mata Grande/AL.
a) Provisoria mente, aoós parecer circunstanciado do gestor a que se refere o parágrafo primeiro, que
deverá ser elaborado no prazo 48 (quarentã e oito) horas após para prestação dos serviços e/ou
fornecimento dos prod utos
Parágraío Segundo - Se a CONTRATADA não executar as substituições, no prazo máximo de 24 (vinte e

quatro) horas, concados da comunicação pâra tanto, a CONTRATANTE, se assim lhe convier, poderá
mandar executá-los por corta e risco daqúela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos
encargos.
Parágrafo Terceira - O reoresenta'lte da CONTRATANTE sob pena de ser responsabilizado
admin istrativamente, ânotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando o que for ne.:êsJário à regularizeÇão das fãltas ou defeitos observâdos. No que exceder à

sua competência, c )mr..inicará o fato à autoridade superior, em i0 (dez) dias, para ratificação.
ParágraÍo quarto " A t.:ONIB/iTADA declara, a rrtecipadament'-=, aceitar iodas as condições, métodos e
processos de inspecão, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer
todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações dê que este necessitar e quê
forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
ParágraÍo Quinto - A Instituicão e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não excluem
ou atênua a respon sabilidade da CONTRATADA, nem a êxime de manter fiscalização própria.

CúUSULA NoNA - DÂ RESPoNSABITIDAoÊ
A CONTRATADA é responsável por danos causados à CONÍRATANTE ou ê terceiros, decorrentês de culpa
ou dolo na execução do cont'ato, não excluícia ou reduzida essa responsabilidade pela presença de
flscâlização ou pelo acompanhamento da execuçãô oor órgão da Gestão Publica.
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cúusutA DÉcrMA - DA ATTERAçÃo Do coNrRATo
O presente contráto podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de
circunstância superverriente, ,râs hipóteses prêvistas no artigo 65, da Lei ns 8.666/93, mediânte Termo
Aditivo.
Parágraío único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões até 25o/o (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
disposto no § 1e, do artigo 65, da Lei Federal nq 8.666/93.
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cúUsULA DÉcIMA PRIMEIRÀ - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilâteral da CONTRATANTE, pela inexecução total

ou parciat de suas cláusular; e condições, nos t{lrrnJs dos artigos 77 e 80 da Lei np 8.666/93, sem que

caiba à CCNTRATADA direitc: indeniza,;ões rie qualque'espécie.

Parágraío Primeiro - (Js casos de rescisãc fcntratual serão íormaln'ente motivados nos autos do

processo administrativo, assegurado a CONTFA I-ADA o direito ao contradatório e ampla defesa.

Parágrafo Segundo - A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação
judicial ou extrajudiciê1, operará seus efeitos a partir da publicacão em Diário Oficiâ1.

parágrafo Terceiro - Í\a hipótese de rescisão do contrato, além das demais sanções admínistrativas

cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de lOo/o ldez por cento) incidênte sobre o saldo

reajustado dos serviçcs não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que

forem a purados.

cúUsULA DÉCIMA SEGUNDA DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENATIDADES

A inexecução do Fcrnecimento, total ou parcial, execução imOerfeita, mora na execução ou qualquer

inadirnplemento ot. iníração ccntratual, sujeitâm a CONTRATADA, sem prejuízo na responsabilidade civil

ou criminal que couber assegr,rado à contraditÓria e ampia defesa, as seguintes penalidades:

b) Advertência;
c) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato. aplicada de acordo com a gravidade da

infração. Nas reincldências específicas, a muita corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), conforme prêceitua o

artigo 87 do Decreto f 3.t49/80;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimênto de contratar com a Administração, por

prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro - A imposicão das penalidades é de competência exclusiva do contratante.
parágrafo Segundo - A sançãô prevista na aliena ! desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente

à outra.
ParágraÍo Terceiro -.A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do

Contrato, garantido o contraditório e a defesa orévia.

Parágrafo Quarto - É, rnulta zrdministrativa orevista na alínea ! não tem caráter compensatório, não

êximindc o seu paSarrento a i:oNTRATADA po,'oerdas e danos das infracões cometidas.
parágrafo Quinto I atras,r injustificado no cui'nprimento das obrigações contratuais sujeitará a

CONTRATADA à multa de mo.a de Llo (um oor cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a

incidir sobre o valor cla nota de empenho ou rio saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de

rescisão unilateral do aontrâto pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
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parágÍafo Sexto - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a

natureza e a gravidade da fãlta cometida, obsen'ado o princípio da proporcionalidade.-

cúUsUTA DÉCIMA TERCEIRê - EXflNçÃO UNITATERAT DO CONTRATO

O CONTRATANTE poderá denunciar o contrato poí motivo de interesse público ou celebrar,

amigavelmente, o seu distri*o na forma d: lei; a rescisão, por inadi,nplemento das obrigações da

CONTRA-úDA poderá ser declarada unilateraimente ciepois de garantido o devido processo legal,

mediantê decisão r,1otivada.

parágrafo primeiro - Â denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em que

admitidas, independem de previa notificação judicial ou extrajudicial e ooerarão seus efeitos a partir da

publicação do ato no t)iário Oficial do Estado.

cúusuLA DÉcrMÂ QUARTA - Do REcuRso Ao JUDlclÁRlo

As importâncias decorrentes cle quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e

danos or.r prejuÍzot que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à Barantia

prestada ou aos créditos que â CoNTRATADA tenha em face da CoNTRATANTE, que não comportarem

cobrança amigável, será cobrarlo judicialmente

cúusuLA DÉctMA QUTNTA - DA cEssÃo ou TRANSFERÊNCIA

O presente contrato nâo poderá ser Obieto de cessão ou transferência no todo ou em pârte, a não ser

com prévio e exp!.essc consentimento da coNTRATAÍ\ITE e sempre mediante instrumento pÍóprio,

devidamente motivad3, a ser oublicado no Diário oficial do Estado de Alagoas'

parágraÍo único - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigaçõês do cedente e

devêrá atender a torjos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e

legislação específica.

cúusuLA DÉcrMA sExrA - Do FoRo DE EtElÇÃo

Fica eleito o Foro da Cidâdê de Mata Grande/Al para dirimir qualquer litígio dêcorrente do presente

contrata que não possâ ser resolvido por meio amigável, com êxpressa renúncia a qualquer outro, por

mais privilegiado que seia.

E por estarem assinr acordes ern todas as condicões e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as

partes o presente instrumerrto em O:l (três) viês de igual formã e teor, depois de lido e achadb

conÍorme, em presença de testêmunhes abaixo firmadas

Mata Grandê/AL, 05 de junho de 2018

lu;: Ubaldo Malta, 107, Cêntro. CNPJ n' 12.226.20510001-79
Mata Grande/AL
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TESTEMUNHAS:


