
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRA TO 

A 33 

Contrato de prestação de serviços firmado entre o Municlpio de 
Farias Brito/CE, através do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito e 
............................................. , para o fim que nele se declara. 

O MUNICIPIO DE FARIAS BRITO, Estado do Ceará, pessoa jurldica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.0 07.595.572/0001-00, através do(a) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, 
neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). Ygor de Menezes e Bezerra, 
residente e domiciliado( a) nesta Cidade, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 
........................................................................ , estabelecida (residente e domiciliado( a)) na 
.......................................................................................... , inscrita(o) no CNPJ/CPF sob o no 
...................................... , neste ato representada por .................................................... , portador(a) do CPF no 
................................... , apenas denominada(o) de CONTRATADA(O), resolvem firmar o presente 
CONTRA TO, tendo em vista o resultado da Licitação procedida na modalidade Pregão no 2019.10.24.1, tudo 
de acordo com as normas gerais da Lei no 10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 • Processo de Licitação na modalidade Pregão n.0 2019.10.24.1, de acordo com as Leis Federais no 
10.520/2002 e 8.666/93, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). Ygor de Menezes e Bezerra, Ordenador(a) 
de Despesas da(o) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO 
2.1 • O presente Instrumento tem por objeto a contratação de serviços a serem prestados na locação de 
estrutura para diversos eventos a serem realizados no Municlpio de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma 
discriminada no quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCEIRA- DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 • A CONTRATADA se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta. 
3.2 • Os serviços deverão ser executados em atendimento ao estabelecido no Anexo I deste Edital 
Convocatório. 
3.3 · Transporte· Os equipamentos (palco, sistema de som, sistema de iluminação, gerador de energia, etc ... 
). serão transportados pela contratada até o local do evento. 
3.4 • Montagem: A empresa contratada fará e deverá concluir a montagem dos equipamentos seguindo as 
normas de segurança (capacidade estruturais, pesos, medidas, cargas elétricas, etc ... ). 
3.5 • Desmontagem: A desmontagem será feita pela empresa contratada após o término de cada evento, 
ficando sob sua responsabilidade toda a segurança dos equipamentos . 
3.6 • Guarda: A empresa contratada deverá manter a guarda dos equipamentos sob sua restrita 
responsabilidade durante a realização de cada evento. 
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3.7- A(s) empresa(s) pessoa(s) fisica(s) contratada(s) responderá civil e criminalmente por todos os danos 
ocorridos durante a realização do evento, decorrente de imper!cia de seus funcionários ou representantes. 
3.8 - A(s) empresa(s)/pessoa(s) fisica(s) vencedora(s) deverá atender às determinações do Termo de 
Referência e estar preparada para efetuar o fornecimento do objeto no prazo de 01 (um) dia antes da 
realização do(s) evento(s), após o recebimento da Ordem de Serviço/autorização, não podendo ser 
prorrogado. 
3.9 • Os Equipamentos deverão ser entregues e montados, devendo estar em pleno funcionamento, se 
apresentarem defe1tos deverão ser substituldo por igual ou compatlvel, conforme cada caso de equipamento. 
3.10 · A entrega deverá ser feita na Sede do Municlpio, ou em local pré-estabelecido pela mesma onde será 
realizado o evento. 
3.11 • Todo transporte a ser efetuado para a entrega do objeto deste Edital e as demais despesas, diretas e 
mdiretas, relativas à execução do objeto, serão de única e total responsabilidade do proponente, correndo por 
conta do mesmo o risco integral da operação. 

CLÁUSULA QUARTA • DO PREÇO, DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E DO 
REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO 
4.1 · O objeto contratual tem o valor global estimado de R$ ...................... (. ........................... ). 
4.2 • Os pagamentos serão efetuados no prazo mâximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do 
perlodo de adimplemento da prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, mediante apresentação 
dos documentos hábeis de cobrança junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
4.3 - A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar o presente Pregão, no todo ou em parte, de 
acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar 
respeitados os limites de 25% sem que caiba ao Contratado o direito de reclamação ou indenização. 
4.4 - Poderá ser restabelec1da a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, desde que objetivando a 
manutenção do equillbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevislveis, ou previslveis porém de conseqüências incalculâveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do prlncipe, configurando âlea econômica 
extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso 11, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser 
formalizado através de ato administrativo. 

CLÁUSULA QUINTA· DA VIG~NC IA CONTRATUAL 
5.1 • O presente Contrato terá vigência até 31/01/2020, ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro 
da vigência do mesmo, podendo ser prorrogado por igual per!odo, convindo as partes contratantes, nos 
termos do Art. 57, da Lei Federal no 8.666193. 

CLÁUSULA SEXTA • DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 • As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos na 
seguinte dotação orçamentária: 

CLÁUSULA SÉTIMA • DAS OBRIGAÇ0ES DA CONTRATANTE 
7.1 · A Contratante obriga-se a: 
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7.2 ·Exigir do( a) Contratado( a) o fiel cumprimento do Termo de Referência, Edital e Contrato, bem como zelo 
na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos. 
7.3 · Colocar a disposição da( o) Contratada( o) todas as condições necessárias para a perfeita execução dos 
serviços requisitados. 
7.4 · Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento 
do contrato. 
7.S · Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento. 
7.6 • Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, através de um Servidor ou Comissão especialmente 
designada. 

CLÁUSULA OITAVA· DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 • A Contratada obriga-se a: 
8.2 • Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.3 • Fornecer o objeto descrito no Termo de Referência, conforme solicitação prévia da Prefeitura Municipal 
de Farias Brito. 
8.4 • Fornecer com pontualidade os serviços ofertados. 
8.5 • Utilizar nos serviços prestados somente profissionais e qualificados para tal fim. 
8.6 • No valor pactuado deverão estar inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais, resultantes da 
operação adjudicatória conclulda. inclusive despesas inerentes a fretes, aluguel de equipamentos e outros. 
8.7 • Comunicar imediatamente e, se posslvel por escrito à administração municipal através da equipe de 
coordenação do evento, toda e qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional. para que 
sejam adotadas as providências de regularização necessária. 
8.9 • Providenciar em tempo hábil, a perfeita montagem do palco, do sistema de som, iluminação e outros. 
8.1 O • Zelar pela pontualidade e cumprimento do horário mlnimo de apresentação de cada uma das 
bandas/atrações musicais. 

CLÁUSULA NONA· DAS PROIBIÇÕES 
9.1 • t vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e expressa 
anuênc1a e autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA • DA EXTENÇAO DAS PENALIDADES 
10.1 · As penalidades pelo não cumprimento total ou parcial do fornecimento, sem prejulzo da cobrança de 
perdas e danos, são: 
a) · Multa de 10% (dez por cento) do valor global contratado, no caso de inexecução total da obrigação; 
b} • Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de inexecução 
parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 
c) • Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do fornecimento do objeto 
desta licitação, até o máximo de 30 (trinta} dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial 
da obrigação, conforme allnea anterior; 
d) • Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Municlpio, pelo prazo que for 
fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida; 
e) • Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerando, para 
tanto, remc1dênc1as de faltas, sua natureza e gravidade. 
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10.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo 
estabelecido pela Administraçao caracteriza o descumprimento total da obrigaçao assumida, ficando sujeito, a 
critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisos I, 111 e IV do 
Art. 87 da Lei Federal n. o 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
1 0.2.1 · O disposto no item 10.2 nao se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 8.5 do Edital 
Convocatório, que não ace1tarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
adjudicatário, inclusive quanto ao preço e ao prazo. 
10.3 · As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Prefeitura ou, não sendo possivel, 
deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da intimaçao, sob pena de inscriçao em 
Divida Ativa para cobrança judicial. 
10.4 · A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exiglvel 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
10.5 · As multas e penalidades serão aplicadas pelo órgão ordenador da despesa, através da Assessoria 
Juridica do Municipio, sem prejuizo das sanções civeis ou penais cabive1s, ou de processo administrativo. 
10.6 · O proponente será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05 (cinco) dias 
para, se o deseJar, recorrer ao órgão ordenador da despesa. 
10.7 · Pela inobservância dos termos deste Edital poderá haver a incidência das penalidades de advertência, 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
10.8 · As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
11 .1 · A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública, além das penalidades 
civis, penais e criminais, poderá ser também aplicada àqueles que: 
a) · retardarem a execução do Pregão; 
b) · manifestarem grave ofensa à autoridade condutora da sessão e/ou equipe de apoio no uso de suas 
atribuições; 
c) · demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 
d) · apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem fraude fiscal. ; 
e) · aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA · DA RESCISÃO 
12.1 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em 
quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, 
reconhecidos desde já os Direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei 
ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
12.2 · O presente contrato é rescindivel ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
Extrajudicial, nos casos de: 
12.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
12.2.2- Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
12.2.3- Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) 
dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes; 
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12.2.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência 
definida no sub-item anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
13.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas mediante 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA • DA PUBLICAÇÃO 
14.1- Este Contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subseqüente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS ANEXOS 
15.1 · Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta 
apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA • DO FORO 
16.1 · O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de 
Farias Brito/CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo, para que surta seus jurldicos e legais efeitos. 

TESTEMUNHAS: 

Farias Brito/CE, ........................................... .. 

Y gor de Menezes e Bezerra 
Ordenador de Despesas 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 

1 ................................................................................... CPF .................................. .. 

2 ................................................................................... CPF .................................... . 
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