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CONTRATO N° 114/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 151-B/2022
CARTA CONVITE N° 009/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SÍ
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA E A EMPRESA
VS ENTRETENIMENTO EIRELI - CNPJ. 24.262.724/0001-71,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.1660.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e
domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado,
doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado à Empresa: V S ENTRETENIMENTO EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 24.262.724/0001-71, localizada na Avenida Numa Alves Barreto,
s/n – Casa Quadra 036 – Lote 0195 – CEP. 44.800-000 – Município de Mundo Novo/Bahia, neste ato
representado pelo Sr. Vinicius Christani de Almeida, brasileiro, casado, representante legal da empresa,
portador do RG987128531 SSP/BA, inscrito no CPF. 019.662.615-35, no final assinada, de acordo com o
Processo Administrativo Nº.151-B/2022, que originou o Convite Nº. 009/2022, em conformidade com o que
preceitua a Lei Federal Nº. Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os Contratantes às suas
normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOOBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de locação de palco, toldos, sanitários químicos,
serviços de som e iluminação, sanitários químicos, voltados para os festejos de São Pedro nos dias 08, 09 e
10 de julho, (inclusos materiais e demais serviços afetos) na Sede do Município de Ibirapitanga/Bahia,
conforme tabela a seguir:
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

DISCRIMINAÇÃO
Sonorização PA 64 graves, com 02 mesas digitais 72 canais, com 02
torres de dlay.
Iluminação com 38 canhões de 1.000 watts, 24 móvies, 01 máquina
de fumaça, 06 locolity, 02 mini brute com 06 lampadas,01 mesa de
luz, 02 rack digital com 12 canais
Painel de led 6x3 p06 outdor
Portal 10x5,5x01
Palco profissional 18x14 com 04 camarins 02 escada
Gerador 180 kva
Banheiros químicos
Toldos 4x4
Elevados para polícia
Toldo 10x10
Estruturas para fixação de cenografia, mais placas cenográficas, 04
efeitos city color, 01 mesa dmx para controle,300 metros quadrados
de malha preta para cenografia.
VALOR TOTAL

UND

QUANT

V. UNIT

01

03 dias

17.700,00

53.100,00

01
01
02
01
03
12
15
04
01

03 dias
03 dias
03 dias
03 dias
03 dias
03 dias
03 dias
03 dias
03 dias

6.000,00
3.200,00
2.100,00
10.600,00
4.300,00
2.200,00
2.500,00
1.100,00
1.000,00

18.000,00
9.600,00
6.300,00
31.800,00
12.900,00
6.600,00
7.500,00
3.300,00
3.000,00

01

03 dias

6.000,00

R$

VALOR
TOTAL

18.000,00
170.100,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO
SER SEGUIDAS PELA CONTRATADA:
2.1. Os serviços deverão ser executados observando as técnicas adequadas recomendadas pelo fabricante
dos materiais e equipamentos, que facilitem a operação, tão como a manutenção dos bens instalados;
2.2. A empresa CONTRATADA deverá possuir todas as ferramentas, instrumentos, e equipamentos de
segurança no trabalho (EPI´s) necessários à realização dos serviços;
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2.3. Deverão ser seguidos todos os padrões técnicos necessários à execução dos serviços, atendendo as
Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem como serem obedecidas as Normas de
Segurança no Trabalho principalmente aos equipamentos de proteção individual de seus funcionários;
2.4. A empresa CONTRATADA será responsável exclusiva e isoladamente pelas atividades desenvolvidas por
seus funcionários nos locais de execução das obras, bem como de viabilizar a segurança de seus funcionários
nesses locais. Desonerando desde já a CONTRATANTE de qualquer obrigação trabalhista, sindical,
estatutária ou qualquer outra que advenha dos serviços a serem prestados;
2.5. A empresa CONTRATADA será a responsável pelo registro da ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) de execução das obras junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia)
para o evento. Correndo por sua conta todos os custos deste registro.
2.6. Deverá ser válido e respeitado, nos casos em que os serviços sejam executados por empresa
subcontratada, a CONTRATADA deverá arcar com os riscos assumindo a sua responsabilidade perante o
conselho de classe.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1. Todo conjunto de material fornecido pela CONTRATADA, bem como os serviços executados, objeto deste
Contrato, deverá ser de primeira linha e atender as normas do Código de Defesa do Consumidor;
3.2. Os materiais deverão ser preferencialmente novos, não podendo ser de fabricação artesanal;
3.3. Caso o material utilizado nos serviços apresente não conformidade com as especificações, a
CONTRATANTE, poderá rejeitá-lo e exigir da CONTRATADA sua imediata substituição ou correção,
devidamente instalada, sem qualquer ônus, iniciando assim, um novo período de garantia de 5 (cinco) anos de
operação satisfatória para o conjunto afetado.
3.4. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá garantir a operação satisfatória do sistema,
sendo responsável tanto pela troca de materiais e ou equipamentos quanto pela realização de ajustes na
instalação dos mesmos visando a normalização de qualquer defeito, que não seja atribuível a uso inadequado,
sem ônus para a CONTRATANTE, quando aplicável;
3.5. Todos os custos acarretados tanto pela troca de equipamentos/acessórios (transporte, instalação, e etc.)
quanto pela realização de ajustes nas instalações (transporte, alimentação, e etc.) serão de responsabilidade
da CONTRATADA, quando aplicável;
3.6. É obrigatório documento comprobatório, declaração e atestado de capacidade técnica de que a
CONTRATADA possui infraestrutura técnica e operacional mínima, própria ou terceirizada, no Pará,
considerando-se como tal a existência de equipe técnica, instalações físicas e equipamentos apropriados para
o perfeito atendimento e execução dos serviços.
3.7. À CONTRATADA caberá fornecer todos os materiais de instalação necessários ao serviço do que propõe
o objeto deste Contrato, exceto quando explicitamente dispensados.
CLÁUSULA QUARTA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOCONTRATO.
4.1. O prazo de duração da contratação prevista neste Co ntr a to é de 12(doze) meses, a contar da data de
assinatura
do
contrato,
podendo,
referido
prazo,
ser
prorroga
do
por
períodossucessivosatéolimitede60(sessenta)meses, em conformidade como que estabelece artigo 57, incisos I
e II, da lei8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 5.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SEMEC
Proj. Ativ. 2.064 – Manutenção das Ações para os Festejos Tradicionais
Elemento: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00 Ordinários
CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES
6.1. Somente poderão ser considerados para efeito de medição os serviços efetivamente executados pela
Contratada, desde que aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com a planilha
orçamentária, especificações técnicas e demais elementos constantes deste Contrato e do Termo de
Referência do Carta Convite Nº.009/2022.
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6.2. As medições serão realizadas mensalmente, em conformidade com os prazos de execução, e mediante
solicitação expressa da Contratada que deverá elaborar e apresentar, conjuntamente com o documento de
solicitação, boletim de medição em formato digital, que registre os levantamentos e demais informações
necessárias à discriminação e determinação das quantidades de materiais entregues e/ou serviços
efetivamente executados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. Fica estimado o valor global de R$170.100,00(cento setenta mil cem reais), este contados dos preços
unitários dos itens constantes do Item 01 deste instrumento.
7.2. O faturamento dos serviços ocorrerá de acordo com as execuções, conforme a Ordem de Serviços e nota
de empenho, mediante apresentação do(s) documento (s) fiscal (is) hábil (eis) de prestação de serviços, sem
emendas ou rasuras.
7.3. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município,
diretamente pela Tesouraria ou através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de imissão do documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais, acompanhada da
liquidação dos serviços executados.
7.3.1. A certificação da fatura será efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal requerente
e do fiscal do contrato, o qual emitirá atestado comprovando o fornecimento.
7.3.2. Incumbirá a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devida, a ser
revisto e aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se à respectiva discriminação do fornecimento efetuado, e
o memorial de cálculo da fatura.
7.4. O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia autenticada
dos seguintes documentos, válidos na data das notas fiscais, em relação ao período a que se referirem os
faturamentos, os quais deverão ser entregues, juntamente com o respectivo documento fiscal, e ainda, os
quais serão anexados ao processo de pagamento:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de
Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO
CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser retirada
no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. A
mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de
2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
7.5. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a contratada para
correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da
apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros.
7.6. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que possam de qualquer
forma, prejudicar o interesse do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Efetuar a execução dos serviços e disponibilização dos equipamentos e materiais em perfeitas condições,
no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente os serviços executados;
8.2. Fornecer materiais de qualidade, deverá ainda ser de primeira linha, atendendo as normas ABNT e
Código de Defesa do Consumidor;
8.3. Fornecer mão-de-obra qualificada para a execução dos serviços objeto deste Contrato;
8.4. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s), exigidos para a
realização dos serviços;
8.5. Fornecer alimentação e transporte local para os seus funcionários quando da realização dos serviços;
8.6. Cumprir todas as Normas internas e Procedimentos Administrativos da CONTRATANTE;
8.7. Planejar, conduzir e executar os serviços dentro das Normas de Segurança do Trabalho, Saúde e Meio
Ambiente vigentes e exigíveis por Lei;
8.8. Responsabilizar-se por questões de saúde dos seus empregados, recolhendo todos os tributos e
contribuições, bem como observará as Leis Trabalhistas, da Previdência Social, Segurança e Medicina do
Trabalho;
8.9. Apresentar a CONTRATANTE a respectiva comprovação de registro da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) do objeto deste Contrato junto ao CREA-BA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado da Bahia);
8.10. Apresentar o nome do engenheiro responsável pela coordenação dos serviços;
8.11. E demais obrigações fixadas no contrato de prestação de serviço a ser celebrado com a empresa
CONTRATADA
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. Fornecer todas as informações necessárias para a perfeita execução dos serviços;
9.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado;
9.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto;
9.4. E demais obrigações fixadas no contrato a ser celebrado com a CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
10.1. O futuro Contrato decorrente doo objeto deste Contrato, terá vigência de até 12 (doze) meses contados
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por necessidade do CONTRATANTE, nos termos e limites
que permitem o art. 57, II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS:
11.1. Os serviços objeto deste Contrato serão fiscalizados pela CONTRATANTE, que para isso indicará 01
(um) preposto com o qual serão estabelecidos todos os contatos durante a execução do contrato;
11.2. A execução dos serviços dar-se-á no (s) local (is) designado (s) neste Contrato;
11.3. O prazo para recebimento dos serviços pela CONTRATANTE será de até 02 (dois) dias após a
conclusão dos serviços;
11.4. Após a conferência dos serviços, se constatado o serviço incompleto ou divergente dos padrões
definidos, daquele ofertado pela empresa CONTRATADA, esta estará obrigada a refazer o serviço sob pena
de aplicação das sanções previstas no contrato, e onde será lavrado um termo de Recebimento Provisório que
será passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA. As
duas primeiras vias ficarão em poder da CONTRATANTE, destinando-se a última à CONTRATADA;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. O não cumprimento dos prazos de execução previstos neste Contrato pela CONTRATADA, passarão a
ser caracterizados como atraso dos serviços, sendo aplicadas as penalidades descritas neste item;
12.2. Haverá desconto dos valores na fatura da CONTRATADA, nos termos deste item, conforme critérios de
cálculo estabelecidos em caso de atrasos da prestação do serviço, que não sejam causadas por:
12.2.1. Caso fortuito ou força maior (entende-se como caso fortuito como sendo qualquer ocorrência que não
seja proveniente de qualquer ação humana, devidamente comprovada). 15.2.2. Operação inadequada, falha
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ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pela CONTRATADA.
12.2.3. Falha de equipamento de propriedade ou sob responsabilidade da CONTRATADA, ocasionada pela
CONTRATANTE ou seus clientes.
12.2.4. Falha na infraestrutura da CONTRATANTE e de seus possíveis clientes.
12.2.5. Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da CONTRATADA às dependências
da CONTRATANTE, onde estejam localizadas as obras da CONTRATADA ou por estes mantidos, desde que
devidamente comunicados a CONTRATANTE.
12.3. O descumprimento dos prazos estabelecidos no item anterior, incidirá multa de 0,001% por hora de
atraso sobre o valor do serviço, devidos à CONTRATANTE, salvo condições especiais levantadas pela
CONTRATADA com anuência da CONTRATANTE.
12.4. A CONTRATADA deverá executar o serviço em prazo determinado neste Contrato.
12.5. Caso a CONTRATADA não consiga cumprir o prazo determinado pela CONTRATANTE para finalização
do serviço, incidirão multas compensatórias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1. A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização nos seguintes casos:
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a regular entrega do objeto no prazo estipulado;
c) Atraso injustificado na execução do objeto;
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos;
e) A subcontratação total ou parcial do objeto;
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como a de seus superiores;
g) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo da Secretaria de
Cultura, prejudique a execução do Contrato;
i) O valor das multas atingir 10% (dez por cento) do valor global de cada Item a ser contratado ou após o
trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela
Administração exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE
14.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Serviços (ou instrumento equivalente) poderão ser
revistos, com base no INPC, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em
vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
14.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
14.3. A Administração Municipal poderá, na vigência do futuro contrato, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Contratada, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura deste Contrato pelas
partes interessadas.
14.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
nos serviços contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato,
conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTM4RTU4QKY0QTDDNZC1RU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
7 - Ano XVIII - Nº 3233

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
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Gabinete do Prefeito

16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos por ventura detectados durante a execução deste Contrato serão resolvidos com base
nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e alteração e demais legislações correlatas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca que abrange o Município de Ubatã, para dirimir as questões relacionadas
com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos.
E, estando acertados, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias perante duas testemunhas que
também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ibirapitanga - Bahia, 06 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

V S ENTRETENIMENTO EIRELI
CNPJ. 24.262.724/0001-71
Vinicius Christani de Almeida
CPF. 019.662.615-35
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________

2. ________________________________
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