
CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CÓRREGOFUND.oíMG, pessoa.juridlca ctedireito. públic6, com
sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, hO493,. Bairro Mizael Bernardes,
CÓRREGO FUNDO/MG, CEP35;568-0QO,inscritonoCNPJ sob o número 01.614.862/0001-77,
neste ato representado pela Prefeita,ÉricaMaria Leão Costa.

. .

CONTRATADA: NAVE DO SOMPROMoçÓES ARTíSTlCASLTOA, pessoa juridicalnscrita no
CNPJ n009.199,680/0001-99,.com sedeadrninistrativaâ HuaJoséAlvesBarbosa, nO56, Bairro Bela
Vista, na cidade de Formiga/MG;CEP:3557Q-000.Neste. ato, representada por AbalémJosé da
Costa, pessoa física inscrita no CPF n0389.372,636~53, residente e domiciliado à Rua JoséAlves
Barbosa, n° 56, BairroBela Vista, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35570-000 r

DAS DISPOSIÇÓES PREliMINARES ". . .. . ".. ". '.. " '
I. . Este .contrato tem. como fundamerito-a LeiB;666/93 e visa prinqipalmente a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e observará os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade; da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatórioe dos que Ihes são correlatos. .:
11.. O presente contrato reqer-se-ápor suas cláusulas e pelos preceitos do direito público,
aplicandodhesupletivamente,espeçialmenteos casos omissos, o princípio da teorla geral dos
Contratos é asdlsposíções do direito privado -; .• . . .......... '.'
111. As partes acima identificadastêm, ~ntresi,justo e acertado opresenteContratô Administrativo,
que se regerá pela Lei nO8.666, de 21 de Junho de 1993 e as cláusulas e condições descritas no
presente, conforme Pregão Presencialn" 04412018, vinculando-se aorêferido Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

1 Contratação de empresa para fornecimento de estrutyra para a festividade de
comemoração ao 23° aniversário do Município, a realizar-se no dia 2:1/1012018, no Centro do
Município deCórrego FundolMG, nos termos do Procedimento. Ucitatório nO 047412018, Pregão
Presenclal nO044/2018.

PALCO TAMANHO 10X8MTS: PALCO EM ALUMíNIO ESTRUTURAQ30 MODELO DUASAGUAS,
.TAMANHOMíNIMO 1OX8MTS;COMot ESCADACEACESSO COMCORRIMÃÓNA l;ATERAL.CONFORME
AIT 35·CO CBMMG, PISO'COM ALTURAREGULÁVEL DE.0,70CMA 1;30MTS.DO CHÃO; COBERTURA
COMREGUl;AGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A7,OMTSDOPISO' AO TETO; LONA PRETACOM.
RETARDAMENTODE CHAMAS,AUTO-EXTINGuíVEUANTI-CHAMA (NÃO PROPAGACHAMAS),COM NO
MíNIMO 01 (UM) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE EPISOCARPETADO COM DIMENSÕES
MíNIMAS DE3X3MTS, NO MESMO NíVEVDOPALCO; FECHAMENTOOOXUNDOE LATERAL COM
PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOISjTORRES FLYEM ALUMíNIOQ30, HOUSE MIX 3X3MTS
COBERTA EM.ALUMíNO BOXTRUX Q30..INCLUIRTRANSPORT~,CARGAjDESCARG~i MONTAGEM,'

. .

11. Daespecificação detalhada do objeto:··
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DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA; HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DA EQUipE SE NECESSARIO,COM
'. ARTELAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTODEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO,PERFEITAMENTE'

N? MiNIMO'12HORAS At-irESDOEVENTO INiCIAR. PARA EVENTO DE 0101A/23° ANIVERSÁRIO DE: '.' .:
. CORREGOFUNDO

·SOM ILUMINAÇAODEMEDIO PORTE:

SOM:
." ,'-,"

2

PA01 CONSOLE DIGITALDE48CANAIS COM OITOA~XILlARES,D1PR06E~SA~ORDEPA DIGITAL,04
APARELHOS DE EFEITOS, 02 EQUALIZADOR(:S GRÁFICOS, 08 CANAIS De COMPRESS()RES, 08
CANAIS DEGATEPAUNE ARRAYCOM24 ..CAI.xAS SENDO: 06 cAIXAS DE GRAVE DUPLAS ·18

~6~~~.~~···~g~g~~~~~::'.·~~~~6~·.~1Ag~~~~~~~I~~LO~ES~~.~~~·~~'6:1~'~~~~;~~: .•.·
16EQUALlZADORES .GRÁFICOS·DE113DEOITAVA~ '.08 CANNSDEGAf(:SIDE ATIVO . COM"
PROCESSADOR;02 APARELHOSDEEFEITOS,t2MONITORES PARARÓORNO,Ô1 SUBPARÂ BATERIA,.
02 AMPUFICADORPARA GUITARRA, 02 AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE
TECLADOj '.. 08' MICROFONESKllBA lERIA' . PROFISSIONAIS,'.14 MICROFONES ....PERCUSSÃO'
PROFISSIONAIS, 10 MICROFONES PROFISSIONAIS, 08 MICROFONES SEM FIO; 20 pEDESTAIS
GIRAFAS; 01 SIDE .FEELPARABATERIA;02 SIDEFEEL· PARA PERCUSSÃC);04 SIDEFEELATIVOS
STEREO;-12 DIRECT BOX ATIVOS; '12 DIRECTEBOXPASSIVOS,' OtMULTICABb 48 VIAS, 50 METROS"
DE PÁ, 10 METROS PARAPALCO; AMPLlFLCA[)ORJ;:S;CABOS ECQNEcTORES PARALlGAROSISTEMA ..,

.r DE MONITOR.OS<SIDESTÉMQUESER:04VIASPRO()ESSAD~$'~t9IT.A.LME.NTE90ty1CONlROL~S DE '.. "
. DELAY EFIL TROS MAIS EQUALlZADOR. 01 CAIXA PFLTECNICO DE MONITOR(lNDISPENSAVEL)
COMUNICAÇÃO ENTRE o PALco E A HOUSEMIX(lNDISPENSÁ VEL).TODO SIStEMADE AC NO PALCO
rEM QUE SER DE 127 VOLTS (ATERRADOS) PREFERÊNCIA PÀRA MODELOS MARTIN OU SGM,OU
SIMILAROUDE MELHORQUALIDADE. . . '.. '. . . .. .

ILUMINAÇÃO:
... .' " -. ',", ",_ .. ,"." .' .

1:~~EFLET()RESLÂ~PADAS':: FOCÔ#5, 12REFLETORESLÂMPADAS- FOCO #1, j 2 REFLETORESPAR .
LED 08 MOVING.HÉAD575' 04RACKS. DELúz DIGITAL,Oa ELIPS(íIOALCOM: íRIS 02 VARAS DE LOCO•••
LlGTH02 MINI BRUT(COM06LÂMPADAS CADA UM) INTERCON;02VENTILADORESNOVqS OUEM
PERFITO ESTADO, 01 MESA DIGITAL DE30CANAI$,Q2 STROBOS, .0iMÁaUINAS DE FUMAÇA
(PREFERÊNCIAH 00) COMCONTROLENOHOUSEMIX 01GRID8X6X5COM 2 LINHAS,CUBOS,TALHAS
E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, COMLJNIÓAÇÃOENTREOPALCO EA
HOUSEMIX(INDISPENSAVEL) TODO SISTEMA DE AC Nb PALCO TEM QUE SER DE 127VOLIS
(ATERRADOS)INCLUIR:AMPLlFICAOÓRES DEPOIENCIACOMPATíVEIS PARAOPERAR O SISTEMADE
.sqM; .'OS CABÓSE CONECTORE8;O< "TRANSPORTE,CARGA, DESCARGA, MONTAGEM,
DESMONTAGEM,.MÃODE OBR.A,TÊCNICOS DE OPERAÇAO;HO$PEDAGEME ALIMENTAÇÃO o,.;
EQUIPE'SE NECESSÁRIO, BEMCOMOtO[)OS OUTROS.EQUU:iAMENTOSNECi:SSÁRIOSÁLIGAÇÃO E
PERFEITb FUNCIONAMENTO DosisTÉMA DE SQM.!NCLI.lIRTRANSPo.RTE;CARGA, DESCÁRGA,
MONTAGEM, .DESMONTAGEM, MÃO DE o.BRA,' HOSPEDAGEM"I: ALlMENTAÇÃO. DA .EQUIPE SÊ '.
NECESSÁRIO.COM ART E LAUDO. 'TÉCNICO.' EQUIPAMENTODÊVEESTARMONTADo.E

. FUNCIONANDO PERFÊITAMENTE NO.MíNIMO 12 HORAS ANTES DO.EVENTO INICIAR. PARA EVENTO.
'DE 01 DIA I W ANIVERSÁRIO. DE CÓRREGO FUNDO.

. GRUPO..GERADOR 250 KVA· "'.GRUPo.MOTOGERADORCOM POTENCIA 250 KVA; CABINADO;
ABASTECIDO; .MOTOR' MOVIDO A DIEsá; PARTIDA MANUAL; .PAINEL ELETRICO.· POTÊNCIA DO
MOTOR~POTÊNCIACONTíNUAMíNIMADE 1O:SCV.VOLTAGH.1:,COMPATíVEI.CQM REDE.127/220V; 60
HZ TRIFÁSICO. DISPONIBILlZAR TECNICOPARAOPERAÇÃO PRESENÓiAL [jURANTE o PERíODO DO
.EVENTO, ÓLEO DIESELPARA TODOO EVENTO.OEVENTODEVERÁESTAREM CONFORMIDADECOM,
A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. INCLUIRTRANSPo.RTE, CARGA; 'DESCARGA,MONTAGEM,
DESMONTAGEM, MÃO DEOBRA,Ho.SIlEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM
ARTE LAUDO TECNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNClo.NANDo. PERFEITAMENTE,
NO.MíNIMO. 12 Ho.RAS.ÁNTESDo. EVENTO.INICIAR. PARA EVENTO.DE01 DIA r 23° ANIVERSÁRIO.DE
CÓRREGÓFUNDQ '. . .
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IIJ. Das exigências específicas:
2.111.1"Será exigido da (s) empresa'{s) contratada'(s) para romepimento da estrutura onde háa

exigência de ART e Laudo Técnico (lgte01) à comprovação de que se. trata de empresa (s) .
. especializada {$)em~eryiçosdê engenhadatendoem vistaódispostono'Art.59, da Lei .

5.194/66.devendÓ$~r afe.Hdo'ern conjunto' o{s) objeto{s) social' (s), O {s) CNAE. e 6 (s):
atestado (sl de cápacidadetécnica.· > .... . ..•..... . '. .... .•... .' .....•.•.....•. '. '. '.' ..... . . '.' . .

2.111.1.1.. AAFU e.o Laudo Téçnicode.vem serapresentado~aófiscal do conttatoaté o .:,•..
'. quinto dia útil que anteceder o evento .. " . '. . . . . . ..

2.11I.2 Seráexigida da (s)empresa(s) contratada (s)··para a prestação de serviços. de segurança
.desarmada Urnaplanílha descritiva dos nomes e documentos dos' profissionais que prestarão
osserviçosemçadaevento, até o quinto-dia útil que anteceder oeyento. '.' .

2.111.3 Toda.aestrutqra .deverá serdisponibilizadae montada/instaladanaPraça Vigário João Ivo,
Centro, no MunicIpio de CÓRREGO FUNQO/MG, sendo que a montagem deve ser de
acprdo com o indicado no objeto,.seguindooprazôdeantéceclência .de c~da item para
data do evento, para fins de vistoria e fiscalização, bemeon1o,·énsaiose demais atos .
necessários à execução do evento,deVéOdoaprésentaradocumentaçâo espeCífica
exigida item a itéma exempl() daART, Laudo Jécnico e outros, que o objeto assim () '.
exigir seguindo o prazo deantececlência definido. ., ,...... ...•...'.' ......•. .H· '.

2.111.4 Todaaesíruíura déveràser desmontaéa imediatamente após o encerramento dó evento, .
correndo as despesas referenteaàmóntaqeme.desmontaqem pórcontada contratada, bem .
como o frete, carga; descarga; gÚárdaesegLJrança dos equipamentos e/()u estrutura antes e. .., .
após encerramento doevento. . . . ........./ •.. .....••....' ' .. '........••..•...' ..•.... ....., .

2.IIL5 Osequipatnentos/estrutura eserviços fornecidos/préstadosdeverão estar garantidos contra .' .
quaisquer defeitos inclusive de montagem edesinontaqem.correndo à conta do contratado .'.: ....
todas as responsabilidades e despesas sobreo'fornecimentc, instalação.freíemontaqem, •.
desmontagem,cargaedescarga;.enfimquaisqueroutros ônusqueporventura possam surgir '. '.:,' .
na execuçãddo contrato. . . .

'00 PRAZO

I. O contrato terá vigência por um período'60 (sessenta) dias, com termo iniciarem 1:7110/2018'e .',' .
. termo final em 15/12/2018,' podendoser prorrogado nos" termos da Lei 8.666/93 e .l~gisiaç;ões .
pertinerites.,., '. '.. ...••..

..... . :", ":",,",:

CLÁUSULA QUARTA ,

DAEXECUÇÃODO CONTRATO .•..,..••.... '. . .: ....•. .' . : . ...•.. . ..' .
1.. A execução se dará nosexaíostermos do editaído PregâopresendialQ44/201ae seu Termo
de Referência.como.se neste estivem transcritos" ." '. . .." ... , .
'11. -.O·objeto do:presetiteseráexecutado/fornecido integralmentedéacordo com asespecitlcações ..•••..' .
inclusive observando-se o prazo paramontag~rrrdaestrUtLJra conforme indicado' em cadaitem, sendo' ..
que o evento ocorrerá dia 23/10/2018 na Praça' Vigário João Ivo, Centro dOMuhiCípiodeCórrego
Fundo/MG. .'. '.. ' ._... . .•... ' •..' ". .. ." ...•••.••': ..: ..:. . . . '.'
11I. O Município de Córrego Fundo/MG emitirá Ordem de Forneclmentopãra a.execução do objeto
que substituirá,juntocom.a respectiva Nota.de Empenho, o contrato nos termos do Art.62,§ 4°da
lei 8,666/93.

" .'.

. ... ;.
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IV. Toda estrutura deverácunipri~estritamentétôdasas Normas da ABNT(Associação Brasileirade
Normas Técnicas) eem especialasconqiçÕesâbÇ3i~o: . . ". .

·1. .A ARTe o Laudo Técnico devémser apresentadosaofiscald() contrato até o quinto dia .
útil que anteceder o evento. .: . ....•..'.' .......' .:'. .." .. -,
2; Para. a prestação de serviços de segurançadésarmada deve ser apresentadaplanilhâ .
descritiva dos nomes e documentósdosprofissionaisqu~ptestarão os serviços em cada
evento, até o quintodia útil queanteceder o evento. . '. .'

V. Toda aesfruturadeverá ..serdisponibilizadaemontadalinstaladana'PraçaVigário João lvo, .
Centro, no .Município deCorregoFundbJMG;·sendo que •.amontagemde'leserde. acordo com o .

indicado no objeto, següindooprazc)de'anteceClência de câdaitecnparadafa do evento, para.
fins de visíoriae fiscalizaçao,berrlcomo,ensalos.edemaisatosnecessárrosáe)(ecuçaodo eventó..
devendo apresentara documentação especifica exigidâ item aJtenl a exemplo da ART, Laudo '.'
Técnico e outros que o objeto assim o exigir seguindo aprazo deal1t~cedência definido em,
cada item. . .'. '. . . .: ..........; '.. . .
VI. Toda a. estrutura deverá, ser desmontada imediatamente apóso.encerramento do evento,
correndo ás.despesasreferentes àmontagerne desrnontagem porconta dacontratada, bem como o.:'
frete, carga, descarga; guarda ésegurançadbs·equipamentos>e/ouestrutura antes e após
encerramento do evento. ." ..' . '. ,'..... . .... •.. . ..........•....'..... ....'.. .'...". .' .: ". ..'
VII. Os equipamentos/estrutura e serviços fornecidos/prestados deVerão estar garantidos contra
quaisquer defeitos inclusive de montagem e desmontagem, correndo à-conta do contratado íodas.as .
responsabilidades e despesas sobre o fornecimento, instalação, frete,l11ontagem;desmontagem,.·
carga. e descarga, enfim' quaisquer outros ônus que .porventura possam surgir na execução do
contrato. . ' .
VIII. O. não cumprimento da· execução ria.scóncjiçQes estabelecídas acarretará '..a 'anulação do '..
empenho bem corno a aplicaç~o das p~nalidÉiclesprevistas no.eoitaleacohvocaçãodolomeceoor
subsequente considerando a ordem de classificaçãodócertarne,<. .' ....'.' ..'.:.... .... .
IX. A administraçâoréjeitará: no toda ou emparte,ofornecimentoekecutadoerndesacordocom -.
os termos do Edital e seus. anexos. . . . . . .
X,. São requisitos rnlnimospara prestação dos serviçoso.cumprimentódó-disposto nos artigos 28 '.
a 30 da LeiFederalno8.666de21 dejunhbdet993. . .
. ~ - . . _.,'.' --", - .... ,,:.::. '.

CLÁUSULA QUINTA . . '. '. : .
DOPREÇOE DA FORMADEPAGÀMENTO
I. O Contratante pagará à Contratada O v~lorgbbaldeR$14.Q39,9$(q~atorzemiletrintae nove .
reais enoventa e nove centavos), no qlJal já estão inclusos todos os tributos e encargos sociais,
bem como, quaisquer outros ônus queporventurapossam récairsobtea execução do objeto do
presente .contrato, inclusive frete, carga, descarga, rnontaqeme desmdntagem pàrarealizaçãodo
evento na Praça VigarióJoãoJvo,GentroçloMunicípio de CórregoFundo/M(3incluindo a ARTe
.Laudo Técnico' nos. itens que o objeto O exigir / '. ". '.

. '.:'. ": ":. '.: ': .-.' ". . ..--; " '.

li. 'Ovalor unitário é o constante da plahilhasupra:

LOTE: 001 - 6 lanceCs) - Econoinia O~01%·
MARCA/MODELO ".' OU).:· UI<j. 'VALOR UNITÁRIO

C02 -(022034)PALCO 10XBMTS' 1.0000 .:·sv 4c4~ê.8327

VALOR lOTAL
.. 2.848,11 •.

.' ITEM'
. ' ..001 . (0212';5} GERADOR DE ENSlGIA

_003 - (02.<"037}:;;OM ItUMINACAO MEDlO PORTE ... 1.0000· SV., . .&.945.0534 6.945.05:

TOTAL 00 .LOTE 001 14.039,99 ..•.

Página 14'
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":Rua: JoÍlquimGQnçalvesda fonseca:493 .,.MizaeI.Ber'narl!es "
';tE'P;35:S~S~06.~(S~rregO~yndo,- Minlls,Gerai,s ',,' .: ,

.~-. . .

lll. O' serviço seráexecutadointegralmenteparàreàlizaçãCi do>evento .de comemoração 23°" .: '
aniversário do Município, a realizar-se no dia 23/10J2018 eo pagameri'to séráefetuadoem até 30
(trinta) dias após aexecuçãoe recebimento definitivo do objeto, medianteapreséntação de Nota (s).
Fiscal (s) e.consequeníe.aceitação.dats) mesma (s), ocasiãc.emque o Tesoureiro verlílcará.a "
regularidade fiscal e trabalhista. . " .Ó " . ' " " ,. "~o .: "

'" IV. .Os profissionais designadóspataatender aoMuniêJpia em virtude deste contrato, bem.como, o '
pessoal empregado ria prestação dos serviços .não ,',teráquàlquérvínculbernpregéltício coma
CONTRATANTE, sendo de responsabilidadedo CÓNTRATADOtbdo~l:()sêhcargosdecorrehtes das
relações de trabalho. '," " '" ' '

I. Ovalordo presente contratoserá fixo eirreajustãvel.

, , CLÁUSULA SÉTIMA

DA DOTAÇÃO QRÇAMENT ÁRIA ",,' " ."" , ',', ' ,", ,"" ,
I. As despesas decorrentes do. presentecóntr~tocorrerão ; aconta da seguinte dotação
orçamentária consignadàoo, Orçameníódo'MLiniCípióde CórregoFUndo/MGno exercício .erncurso: ",'
Ficha638 :1339.21301.2.802 :"'339039'-Rec: Ordinários. ',<'; ",'"

. .. .. ..

CLÁUSULA OITAVA
... ,....

DAS OBRIGAÇÕES' ..'
L Do Contratante '... .. . . .: .. ...;
a. A aceitarprovlsoriamente. 6 serviço,.' at~ que' s~JaeXécutadosuaconferenda;
b, Verificar. minuciosamente.ia conforniidadedoserviçoprestadóprbvi~.oriarnente·· corri' as
especificações constantes do Edital eda solicitação , para fins deaceit(ição e recebimento definitivo; .
c. Acompanhare fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através.de.servidor
especialmente designado; .. ' . . . . .' . '.' '. ,
d. Efetuar o paqarnento no prazoprevisto ..

.', ,<o

, "

. . ....
. " ..

11. Da Contratada ".: .' . . ' '. . '. . . . .
a. . No caso da necessidade de auxilio na-execução dos trabalho.s,:ficaemrêsponsabilidade da .:
contratada-a admissão do auxiliar, a cobertura de suas despesas, o Jo'rnêdméntC).de'todo'cj material: .'..
. de proteção individLial- EPl,necessario para execução do trabalho.zelendo assim pela integridade, .
"do mesmo e a garantia da qualidade do trabalho realizado. ' . ..' '.. .
b. '. Efetuaraprestaçãodoserviço em estrita observância da solicitação e especficaçêesdo Edital
. e da proposta, acompanhado da respectiva ootafiscal.· .... .... . . . •.•...•
c.' Dar plena . e' fielex~cuçãoaocontratoi'respeitadas todas as cláusulas e condições
estabelecidasno Conlrato. .'. ......'. ......<.. .•.. '< .' ... ••.. ..•...... .':....•.... ..

d. Atenderao chamadodaContratante paraassinaturadoContratooopra;:::o nláximode 02 (dols) -.
dias úteis a contar da convocaçãoporescritci. ..' . ,'>< .

e.' Coordenar, supervisionar e execütar, sob sua éxclusiva responsabllldade, os serviços ora .
contratados, bem. 'como, expressamente reconhecer e declarar ~úea:~ume.asobrigações
decorrentes do contrato. ' ~

'. :. :

'"
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·f. Arcsrcorníodosos encargos.fixadosP~lasLeiSTré3balhistas~~previdenciárias,para seus
empreqadosãécnicôsérwolvidos napresfaçãódosserviços. . .' . .: ..' •.... . .'
g. Seguir toda a legislação vigente, em especial aCLT;noqueditr~speitoàsegurançaehigiene
do trabalho. . . .... . '. .
h. Manter, durante a execução do contrato, as condições debebilitáçãoe qualificaçãoexigidas
paraaconíratação. '. '... '. -.•. ' ..... . ..', ". -..... ..... ,
i.' É de responsabfidadedacentratadaa emissão do Laudo Técmico e ARTde montagem
INcLUfNDO,TODASASOE~I'ESAS ATIN~NTES Â EMISSÃO DE REFERIDOSDOCUMENTOS.. , .

'.. ' j. Manter, durante todaaexecução_docont~ato" em compatibilidade com as obrigações
assumidas.fedas as condições de habiHtaçãóequalificação eXlgidasnq, liCitação; '. ••.•..... .'
k. .Nàoíransferiratercelros, por qualquer forma , ·nem mesmo. parc;falrnente,.asobrigações .
assumidas, nernsubconíratar qualquer das prestações a.cue está obrigada; excetó nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minutadecontrato; . .. .
I. Não permitira utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos; exceto na condição .
de aprendiz para os maiores de' quatorze anos;nernpermitir auíilizaçàodotrabalho do menor de
dezoito anos em' trabalho noturno, perigoso qu insalubre; '. . .
m. Responsabilizar-se pelas despesas dostribútos, encargos trabalhistas,'. prevdenciários, fiscais, .
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento depessoal,ptestêlção de garantia e quaisquer ....
outras queincidam ou venham aincidir na execução docontrató; ..'. . . ". .'. '..

CLÁSULANONA ...

DA RESCISÃO

I.A inexecução total ou;'arciàl deqUaiS~Q~r'dasdáusulàsdopre~erte,enseíaasuarescisão, .
. com as consequências nele previstas,em leiouregülam~nto,podehd()~ste ihstrunientocontratual'" ' ..
firmado, ser rescindido de conformidade tomo disposto nos artigos'Y7 a80daLeinoa.666/93.

I I. Aosfornecédores' q~edêscumprire~totatbuparcialmenteos·contrato~.' celebrados com .'~•.,'.
AdministraçãoPública MuniCipal, e aos litUaritesquecomefamatosvlsando,afrusftaros objetivos da
licitaçãO, serão aplicadas as sanções legais. .. '. .' •... .. '. '. ". ..' . . '.. '. . .....
11: O descumprimentoíotal ou parcial das obriqações assumldas.pelallcitantevencedora, sem .
justificativa aceita pelo representante do Município de CÓRREGOFUND01MG, ínclusive'aentrega ." .
do produto/serviço emdesacordocorn.as.GspecificaçÕes, alterações de qualidade; quantidade;

. rendimento, resgúardadqs~sprocedimentoslegai~'pertinentes, poderá acarretar nas seguintes'
sanções: .

1. Advertência; . . .' .'"
2. '. Multa de 10% (dez porcento) sobre o valorconfratado, devidamente atualizado

pelo índice Geral de Preços de Mercado- IGPMIFGV; '. .
3; Suspensão temporária de participação em licitação. corri óMunicípiO deCÓRREGO .

FUNDO/MG pelo prazo de 05 (cinco) anos; . '. '. . .
4. , Declaração QeiriidoneidadeparaHcitarou .coníratar com a Administração. Pública, '.

. naforrnaprevista'no lncisolvdo art. H7da LeiB;66p/93, além doencaminhamento
ao MinistérioPúblico para aplicação das sanções crimina' pre'vistasnosartigos 89

. .. . '. .,..,;:

.; ,".
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,,~UNléípIOD~' CÓRREGoiuNDo,
, ,~,' q~PJ::Q1':&14,B62/Óbo1:'n.1 Telefáic(3tj :ij22'~144 .","

','.:.•...,·RU~~.J~~~i~5.~~:{O~~er~tr:::S:J~~,:;~i~~;a~I~~;~~at~e~,'

a 99 'da referida', Lei, .salvo 'superveniêndia'·Cq~prOVa(Ia~de·mOtivo·..de. força maior, ' ,,'
desdequeaceitopelá Município: . ,..... . . . .

11I. A aplicação das sanções,previstas,heste editalnãoexcluia possibilidade da aplicação de outras,
previstas na lei .e,666/93, inclusiVe a reeponssbilizaçâo.daílcitánte vencedora poreventuais perdas e,
danos causados áAdmirii·stração. ,." '; ..•..•. ".,"., .".' " .:." .........' .
IV. Arnulta deverá ser recolhidaamfcofres públicos do Municípiope CÓRRE<SOfUNDO/MG, via.
'Setor de Tributação, 'no prazo máximo.del o (dez) dias corrioos.a rontadadata d~ recebrnento da
notificação enviada péloReprésentante.do MunícípíodeCÓRRE'GOFUNDO/MG; " ,", ' •. , ,.' ,.
V. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou .créditoexisterne no.Municlpio.de

, ,'.CÓRREGO FUNQO/MG, em favor da licitante vencedora, sendóquacasoc valor damulta seja
superior ao crédito existente, a diferença serácobradanaformadalei.... .'. .
VI.' A licitante' qUeconvocadadentrodoprazodevalidade de sua.propostanãooelebrérocontrate,

. deixar de entregara documentação exigidaouapresentardocumentaçãofalsaexig idaensejaro .','
retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver-a proposta; falhar.oufraudar a,
execução do contrato.comportar-se de modoinidôneoou ,cometerfraudêfiscat;ficàrá impedida de'
licitar e contratar com o Município de CaRREGO FUND01MG'e será descredenciadado CRG
Municipal, pelo período de 05 anos secredenciada for.sernprejulzo das multas previstas neste edital, .'
no contrato e nas demais cominações legais.. . '. '.''.' ..•. . •. .' '. "
VII. As sanções' aqui. previstassãolrrdependentesentre si. podendo ser.aplicadas isolacas ou .'
cumulativamente; sem.ptejulzodeoutras 'medidas cabíveis. . . .' . ..., .. .
VIII. Em qualquerhipótese éaplicaçôeseJesanções seráÇlsseguradoà<licitantevencedora o
contraditório e aampladefesà -.. .... . ......•.•••.'.'. .......•......,«:;' '.' .
IX. Aplica-se rio que couber, além das sanções acima, as sanções'administrativasprevistas na'
Seção 11,Capitulá IV da Lei 8.666/93, bem cornoaspenalidades previstas Seção.l!l, CapituloIv.oa
Lei 8.666/93. .. ..... . .

,
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.,' ..

DA GARANTIA. . . ..... ...' . ......... .•... .. '. . . ....' .< < ..' . ' ..•

I. . O Município de Córreço Fundo/MG dispensa a garÇlntiaprevista [lôf\rt5.6 daLei8.666/93, uma
vez 'que o (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) íntegralmente após aexecução do objeto.· .
, .
CLÁUSULA DÉCIMAS,EGUNDA

DAS DISposíçÕE~FINAIS: -. . ;.:.

I I. A coritratadatémplenoconhecimentod~ todos ositenseaw~xosexpressos no Pregão nO .•....
044/2018, a élesse obrigando ,GOmO se neste-esüvessemfranscrítos, inclusive quanto á
obriqatoriedade de manter, durante toda a. execução do Contrato, em compatibilidade com as

. obrigações porela.assumidas, todas as condições de habfitaçãoequaliteação exigidas na licitação, .
. de-acordo com oArt. 55,inc. XIII,daLei 8.666/9.3 e suas alterações. . . . .' .

'.CLÁUSULADÉCIMATÉRCEIRÀ"
• o',

..; ' .

DO FORO.· ... ..... .
I. Fica eleito o foro da Cornarca de Fórmiga/MG; para dirimiresóÍucionarquaisquerdúvidas
oriundas do presente,



.. ' .• -. : :~-.. '. ', ..,' ~ ':: ," .1 .> •.. ,c-

._.: ··.·M.~NIÇ.iPI?DÊ~Ó.RRE~OFUNP9'.'--;
". CNPJ: 01;614~86210001-77lTelefáJt,:-(37)332.2-.H# ..... ' .

. ..Rua.:J~~quimG~nçaive~~a F~nseca;493 ~Miz~~1·B~rriardé~~·.•.
, ..-CEP: 35.56$,QOO/CórnigoFuodó :"'MÍ!las Gerais
.... , '-'. .... ." ... ' . ' .. '.

-E por estaremjustosecoriírataõos, firmamopre.sente ernduasvlas.de.iquetteore forma, perante as
duas testemunhas, paràqueprodüzaséusefeitosjegais. . .'

Córrego FundolMG,17d

'MUNl~O .
CNPJ: 01.614.862/0001-77 .• . .'.

:~tI~~;~:~í~C~T~:····
CNPJno 09.199.680/0001-99
Abalém José da Costa
CPF: 389.372:636~53
CONTRATADA .

!

f
r

,
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1 -~'cml ~our .!we ,
CPF: 105O~-?J9rp-(ô.3 ...., .

2-#iO«;~clo.3lw·~ .
CPF: IOl (O(ó~~G9G;~JJ
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