
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Secretaria Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos

Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000

CONTRATO N° 100/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 88/2019  
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 15/2019

Contrato firmado entre o Município de 
Aquidauana/MS e a empresa Jessica Corrêa Weis 
Pontim  (MEI) para apoiar na realização do evento 
"Natal da Esperança - 2019", que ocorrerá no 
período de 14/12/2019 à 07/01/2020, na praça 
Afonso Pena (Estudantes).

Pelo presenteí instrum ento, com pareceram , de um lado, o Município de Aquidauana -  MS, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 03 .452 .299/0001-03 , doravante designado sim plesm ente 
CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Odilon Ferraz A lves Ribeiro, 
RG n.° 743.389 SSP/MS, CPF n.° 609 .079.321-34, e pelo Secretário Municipal de Cultura e 
Turism o o Sr. Humberto Antônio Fleitas Torres, neste ato Gestor do Contrato, inscrito no CPF 
sob n.° 867.660.901-20, e a empresa Jessica Corrêa Weis Pontim (MEI), inscrita sob o CNPJ n° 
15.915.926/0001-84, sediada à Rua dos Ferroviários, n° 984, Bairro Alto, na cidade de 
Aquidauana -  MS, CEP n° 79200-000, aqui designada como CONTRATADA, neste ato 
representada por Jessica Corrêa Weis Pontim , com CPF n° 011.904.961-94, m ediante as 
segu intes cláusu las e condições:

1 -  DO OBJETO - Apoiar na realização do evento "Natal da Esperança - 2019", que 
ocorrerá no período de 14/12/2019 à 07/01/2020, na praça Afonso Pena (Estudantes), incluindo 
todos os insum os e todas as despesas (d iretas e indiretas) necessárias para a execução do 
objeto.

2 -  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -  A Contratada estará autorizada a in iciar os 
trabalhos a partir da assinatura do contrato, sendo que o prazo m áximo para início dos trâm ites 
a fim  de cum prir com a execução dos serv iços é de até 24 (vinte e quatro) horas após 
assinatura do ato contratual. O objeto deverá ser executado conforme previsto no projeto anexo 
ao term o de referência e dentro do prazo suficiente para a realização do evento, v istoria  do 
m unicíp io e eventual refazimento (até duas horas antes do horário previsto para o início do 
evento) a fim  de ser feita a entrega defin itiva dos serviços em 13 de dezem bro de 2019 até às 
09:00, podendo uma ou outra etapa ser adiantada ou adiada desde que devidam ente justificado 
e aceito previ^mente pela Adm inistração Municipal, sendo que o material de responsabilidade da 
contratada deverá ser desmontado e retirado do local em até 48 (quarenta e oito) horas após o 
térm ino do evçnto.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA arcará com todos os custos e recursos, 
m ateria is e humanos para a prestação dos serviços.
3 -  DO PREÇO - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços descritos no 
presente contrato, conforme especificações que constam  no edital e seus anexos o va lor global 
de R$ 36.417,71 (trinta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e um 
centavos), distribu ído nos itens descritos na planilha abaixo:

I te m D e s c r iç ã o  r e s u m id a Q u a n t id a d e V a lo r  u n itá r io V a lo r  T o ta l

01 Disponibilizar "Papai Noel" com figurino, balas e pirulitos. 11 dias 199,90 2.198,90
02 Disponibilizar Montagem, desmontagem e ambientação do espaço. 26 dias 115,34 2.998,84
03 Providenciajr Eletricista, incluindo fios. 26 dias 163,42 4.248,92

04 Providenciar Som médio porte Dias 13, 18, 
22 e 23/12 779,75 3.119,00

05 Providenciar Painel Natalino durante todo o evento 1 und \ 1499,00 1.499,00
06 Providenciar Lanches tipo x salada c/ refrigerante 200 und 14,99 2.998,00
07 Providenciar Máquina de neve para abertura do evento 1 und 598,00 598,00
08 Providenciajr Fogos/Bandeja 30 segundos 1 und 1498,00 1.498,00
09 Providencia r impressão em lona 2,9m 1 und 778,00 778,00
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10 Providenciar Grid 14mx3m 1 und 3498,00 3.498,00

11 Providenciar camisetas coloridas 10P, 20M, 10G, 5GG e 5 XGG 50 und 20,00 1.000,00

12 Providenciar 4 carrinhos de pipoca para o dia 22/12 com materiais 1 dia 717,00 717,00

13 Providenciar tenda piramidal 10x10 para o dia 22/12 1 und 900,00 900,00

14 Providenciar grade de delineação 200 m 4,33 866,00

15 Mão de Obra para ornamentação da praça 28 dias 71,43 2.000,04

16 Providenciar inst. e manut. da ornamentação da Lagoa Comprida 03 dias 500,00 1.500,00

17 Providenciar um Munk com cesta 03 dias 1666,67 5.000,01

18 Instalação e Manutenção da ornamentação da Igreja Matriz 01 dia 1000,00 1.000,00

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Os pagamentos devidos a Contratada serão 
efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, em até 30 (trinta) dias, após a prestação 
dos serviços, e mediante a apresentação notas fisca is (que deverá estar acom panhada do 
relatório fotográfico) devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, bem como pelo Fiscal 
do Contrato, devidamente designados para tal, e acompanhada de todos os docum entos 
exig idos pela Resolução 88/2018 do TCE-MS (ou outra que v ier a sub stitu - la ), devendo ser 
entregues na Secretaria Municipal de Finanças. Se o térm ino deste prazo co ipcid ir com dia sem 
expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil posterior. 
Som ente serão pagos os valores correspondentes aos serviços efetivam ente rea lizados e 
atestados. A fatura/NF que não estiver correta mente formulada deverá ser devolv ida à empresa 
e seu tempo de tram itação desconsiderado. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este 
não decorra de ato ou fato atribuível à contratada, esta poderá so lic itar a aplicação do índice 
IGPM (FGV), a títu lo de reajuste/com pensação/atualização financeira, que será o produto 
resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de 
atraso do mês correspondente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal deverá ser entregue na Secretaria Municipal de 
Finanças, a qual iniciará o pagamento das parcelas em até 30 dias após o aceite da Nota Fiscal. 
Se o térm ino deste prazo coincid ir com dia sem expediente na Prefeitura, con$ 
vencim ento o primeiro dia útil posterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Som ente serão pagos os valores correspondentes 
serviços efetivamente entregues e atestados.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A fatura/NF que não estiver corretamente 
ser devolvida à CONTRATADA e seu tem po de tram itação desconsiderado.

5 -  DO PRAZO - O prazo de vigência do presente instrumento será 
meses, contados da assinatura até 06/02/2020, podendo ser prorrogac 
acrescido de acordo com a Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Poderá ser aceito pelo município alteração dos itens por 
s im ilares ou de melhor qualidade, desde que mediante pedido prévio fundam entado e aceito 
pelo Município e desde que obedecidos os devidos trâm ites legais (Justificativa, Parecer, Termo 
Aditivo, Apostilam ento, Publicações, etc).

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do 
correrão a conta da dotação abaixo, podendo ser acrescida ou substituída nos term os da Lei 
8 .666/93:

siderar-se-á como 

aos

form ulada deverá

de 02 (dois)
do, suprim ido ou

presente contrato

Órqão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Funcional: 13.392.0222 Difusão Cultural
Proieto/Atividade 2.074 Proqrama de Incentivo a Cultura Popular I
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Júrídica
Código Reduzido 000040

7 -  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇAO - A execução será conforme 
previsto no presente contrato, no edital (e seus anexos) que o originou, sendo que na execução 
dos serviços a CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, durante o período de 
vigência deste contrato às normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá 
unilatera lm ente, devendo observar ^também os requisitos de qualidade determ inados pelo
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Município, através do setor responsável pela fisca lização, aprovação e liberação do serviço 
sendo que o Fiscal do Contrato será designado por ato do Gestor do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO -  A CONTRATADA, sem preju ízo de sua responsabilidade, deverá 
com unicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qua lquer anorm alidade verificada na execução ou 
no controle dos serviços, bem como quaisquer fatos que possam colocar em risco a qualidade 
destes e sua execução dentro do prazo pactuado.

8 -  DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO - São obrigações do MUNICÍPIO:
I -  Fornecer elem entos necessários, que forem de sua responsabilidade para à realização 

do objeto deste contrato;
II -  Receber os serviços, procedendo-lhe a v istoria/verificação necessária e compatível 

com o objeto deste;
III -  Effetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista da nota fiscal devidamente

acompanhada 
que foram  efe 

9 -  DA
I -  Tod 

ta is como: m 
m unicipais, cc 
devidos, relati

de relatório elaborado pelo serv ido r responsável pela fisca lização do contrato, de 
ivamente prestados os serviços;
S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São obrigações da CONTRATADA:
as as despesas referentes ao objeto deste contrato, conforme previsto no edital, 
ão-de-obra, deslocamento, seguro de acidente, impostos federais, estaduais e 
ntribuições previdenciárias, encargos traba lh istas e quaisquer outras que forem 
/am ente à execução dos serv iços ora contratados;

II -  Executar os serviços ora contratados com esmero e dentro da m elhor técnica, 
responsab ilizando-se por quaisquer erros, fa lhas ou imperfeições que por ventura ocorram , 
refazendo, sem ônus para o município aqueles que forem recusados ou apresentarem  falhas;

III - Responsabilizar-se pelos danos causados d iretam ente à Adm inistração ou a 
terceiros, decqrrentes de seus serviços;

IV - Su je itar-se a mais ampla e irrestrita fisca lização por parte do Município, prestando 
todos os esclarecim entos solicitados e atendendo as reclam ações solicitadas;

V - Manter, durante a execução do contrato as condições de regularidade jun to  ao FGTS, 
INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes 
sempre que exigidos.

10 -  DAS PENALIDADES - Se a CONTRATADA não satisfazer os com prom issos 
assum idos poderão ser aplicadas as segu intes penalidades:

10.1. Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta 
para as quais tenham  concorrido, e desde que ao caso não se aplique as dem ais penalidades.

10.2. Multa de 10% - sobre o va lo r do item ou da ordem de serviço, pelo 
descum prim ento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente 
ou desrespeitado os prazos estipulados pelo m unicíp io referente a etapa/item (ns) de referência;

de 
ou

10.3. Multa de 20% - sobre o va lor total atualizado do Contrato, nos casos
inexecução parcial ou total, execução im perfe ita sem a devida correção tem pestiva 
negligência na execução do objeto contratado.

10.4. Suspensão^ temporária do d ireito de partic ipar de licitação e im pedim ento de 
contratar com o MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/M S conforme a seguinte gradação:

a. nos casos definidos no subitem  10.2 acima: por 1 (um) ano;
b. nos casos definidos no subitem  10.3 acima: por 2 (dois) anos.
10.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adm inistração  

Pública enquanto perdurarem  os m otivos determ inantes da punição ou até que seja promovida
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

contratado ressarcir a Adm in istração pelos preju ízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no subitem  anterior.

a reabilitação 
sempre que o

10.6
podendo ultra

0  percentual total da multa será acrescido de 5% no caso de reincidência, não 
passar a 30% do valor atua lizado do Contrato, sem preju ízo da cobrança de

perdas e danos de qualquer valor, que venham  a ser causados ao erário público, e/ou rescisão. 
PARÁGRAFO ÚNICO -  Se por culpa da CONTRATADA, houver rescisão do contrato, ser-lhe-á 
imposta uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado.

11 -  DA RESCISÃO - Este contrato será rescindido, autom aticam ente:
a) ao final de sua vigência, desde que não tenha ocorrido prorrogarão:

: ylar-
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b) se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos árticos 77 a 79, da lei 
n.°. 8.666/93;
c) ou pelo Município, a qualquer tempo, desde que comunicado à CONTRATADA com 30 
(trinta) dias da antecedência e devidamente justificado o motivo.

12 -  DOS ENCARGOS SOCIAIS - Serão de inteira responsabilidade 
os encargos trabalh istas, previdenciários, fisca is ou quaisquer outros decorrentes da execução 
deste contrato, inclusive civ is e penais em caso de acidentes de qualquer natureza.

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Fazem parte integrante deste instrum ento, como se 
nele estivesse contidas as condições da proposta apresentada pela contratada no certam e, do 
Edital e anexos de Carta Convite n° 15/2019 e a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores (a 
qual se aplica a este contrato), sendo que o Gestor poderá resolver os casos om issos com base 
na jurisprudência vigente que rege a matéria.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo 
cum prim ento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam  estas de 
natureza trabalh ista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade db CONTRATANTE  
re lativam ente a esses encargos, inclusive os que eventualm ente advirem  de preju ízos causados 
a terceiros.

14 - DO FORO - Fica eleito o FORO da Comarca de Aquidauana/MS com expressa 
renúncia de qualquer outro, para serem dirim idas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente 
contrato, sendo desde já reconhecido os direitos da Adm inistração, em caso de rescisão 
adm in istrativa prevista no art. 77 da Lei 8 .666/93.

As partes firmam o presente instrum ento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprim ento do que ora ficou ajustado.

Aquidauana/MS, 06 de dezembro de 2019.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO 
CONTRATANTE

1 JESSICA CORREA WEIS PONTIM 
CONTRATADA

io Fleitas Torres 
do Contrato

Testemunhas:
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Ato de Designação do Fiscal do Contrato n° 100/2019

O Secretário Municipal de Cultura e Turism o do município de Aquidauana/MS responsável 
pelo acompanhamento da execução do Contrato n° 100/2019, no uso de suas atribuições legais 
e a fim  de atender o disposto no Art. 67 da Lei n° 8 .666/93 vem por meio deste Ato, designar o 
serv idor C lóvis Pacheco, CPF n° 447.988 .061-53  para exercer a função de Fiscal do referido
contrato.
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