
Anexo|TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: POSSÍVEL PRESTAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA
EVENTOS NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA. NO PERÍODO DE 12 MESES.

Tea cnrção oe ros
PROVIDENCIAR ARQUIBANCADA - com
montagem o desmontagem, pera eventos do
pequena, médio e grand prt obadecando és
seguintes cspocreaçõs Locação com montagem
desmontagem demose ganga com
degraus, com nico do prmero lo d, no
mimo, 1.20 meros niver do eh, asgtos
cenocccnados em chapas dotadas e com
forças de segurança am iterloe másimos do
20 (vt centimetros, com oncaos a
“radors no degraus com nos ou parafusos,
escadas do acesso com 2.30 metros da lua e

spas de degraus no máxemada 1(ques
Geimetos,parapeto o cormões, no minimo do
1.10meros de ala o intede vos Ives
do, no máximo, 15 (que) contimeios.
PROVIDENCIAR BANHEIRO aUÍMICO
INDIVIDUAL - porá, com montagem,
manutenção dra o dosmontagem, em polteno
au male!smlar, com to tons,
“Amensões minima de 1.6 dont x 1.22m

e lux 2.10 de atur, composta d caia do
“ejeo. ora papel gênio tehamento com

Serfcaçã e custo gr vm de púbca

PROVIDENCIAR BANHEIRO aulico
INDIVIDUAL PNE-(portadores do

nocesedodes ospocis - port, om
“montagem e desmontagem. manulenção ira ou
rato similar, amplo oepaço namo com
ceeião de segurança propercionando
MOBILIDADE E CONFORTO; comieto
transição rampa do aorsso do mesmo iv! do
pso; dimensões minima do 1.0eo1.80 de fundo x 2:30 do atra contendo oras
Iser, apoopio rebamaco ou rampa de
“dosaso composto de cx de dejlo, poa pap
Pegênico, fechamento com enblicação de
ocupado, para uso do público femino é

PROVIDENCIAR CADEIRA DE FERRO PARA
BUFFET. cor branca, 18X18; agent de essuma
tem incuindo a erPROVIDENCIAR CADEIRA POLTRONA COM
BRAÇO DE PLÁSTICO-;COR BRANCA.
BOASGAS icoaentrega
PROVIDENCIAR CAMARINS- tm com stá de
2/ugares, pereadera com espelho, codera &

pro acarpotado (Com momtageme
desmontagem
PROVIDENCIAR CAMARINS- em ctanom 120º
sm sed 2 ares, pentedira com espelho e
Csdora e Ar concicenado | Com momtasem e
desmortsçem
PROVIDENCIAR CAMAROTE - camarato em
ostra tubuar meta, po amador ou
componsaço naval oveido comcaret
cscagas do acesso opera em lee praia
a lona em ta tranca a atrado
Camarote deverá suporta um carga de 00 om.
aquando soa nocsodado de medids, até
10015 0m (Com montagem e desmontagem
PROVIDENCIAR GRADE DE DELINENÇÃO -em

estrutura tubular com 120 matos de altura a 2.20
“motos do comprimant, comencainos tro.
“raçõooféPROVIDENCIAR MESA DE PLÁSTICO cor
branca, 70X 70X 10; inunda aentreça
PROVIDENCIAR PALCO comeca em Box

trad umín, ora da duas águas, poem
ocuura metálica com componsad de 20rm,
cm tração io carpeto3ouso rx para
mesa de PA; Aura mina de 1,20 metros
Escana é Rampa de suco, incndo montagem
a sesmontaçem
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”

“

ra csnção dos proa RRPROVIDENCIAR PALCO SEM ComERTURA we tomo szpio em estrutura motálica com compentad de
om; com forração tipo capota mm, hoo mix.

para mesa do PA alura minma de 1.20 motos
scada o raça do acossoncvindo montagem e
desmontagem
PROVIDENCIAR PROJETOR MULTIMIDIA de ou 100 nisaa
4.00 Iáme, Inlind teta tan du.
PROVIDENCINR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ou E soo7s
GRANDE PORTE PARA PALCO - contendo: Gra
om as medidas BXGXS metros om 2 ins; 20
mooung Beam O ou tim, 20 canhão lot“ uminação paro osoem a bra 4
mins máquina de fumaça lipo;  ttmic
“30004 mesa de lumnaçã.1 operador
PROVIDENCIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE oa o asso
MEDIO PORTE PARA PALCO «ineluindo
“mortagem e desmontagem: contando 08 canhão
“elos 08 meia sol, é set gi 02 mino
Brut; com mesa de lu e 1 operador
PROVIDENCIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE oa 2000 soma
PEQUENO PORTE PARA PALCO - 08 não de
Je 3, maça; mosa do lu; 1 eperador
PROVIDENCIAR SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - oa 1500 asasass
GRANDE PORTE: som granda, 12cas de
grave, 12cade ata  monlres. ro de
etência cem 18 potências, 02 meses dgtas do

4 canais, 30 miereonos cabos partos
“Sufcrtos para alando som de 48/00 was
PROVIDENCIAR SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - oa som 300900
MÉDIO PORTE - (loca aborto para at 3000
pessoas ste do PA stérgo de O vias om
Fy composto de 08 Caixas do Alado 4000 cada
e 06 Canas de Sub de 1700 cada com istoma
de amplicação, 0 Mixer do lê 32 caras
Canatgico cu gs 06 monlors de now

cada com sistema da aplicação, 01
Aplicados para gula 1204,01 ampsticador
para conta. 160, 01 aplicador para
locado 120, 12 microfones com fe pedestas,
2 motos sem o UHF. 01 Kd Mrcone
pera aten com 04 micrlonss epic, um
DVD playere01 sistama de NC compl,
incluindo menagem a desmtagem
PROVIDENCUR SOM DE PEQUENO PORTE! ou coca asso

cem 2 aaa do som; 02 podes; 02
meets, para Gu montagem e
desmontogem.
PROVIDENCIAR SOM DE PEQUENO PORTE 1- ou ooo cosa
montagemedesmontagem, contando 0 casas

do sem médio: 04 cade com grave; com.
podes; microfones, ampfcadros: mesa de

PROVIDENCIAR TAPUME pera fechar Da tomo acom travessaesupre para ação e sem portas
de lança; com montagem desmontagem
PROVIDENCIAR TENDA PIRAMIDAL 40% +04. ou 1800 119682
sem lochamento isa: lah 10X10m com
Sober em la ram, copri com

Es em tudu metálica consta
“composta de calhasia laterais pea
Captaçãoaescoamento da gua; lua de 3.00
moto em sous psdo custrtação Ira com
montagem o desmontagem
PROVIDENCIAR TENDA PIRAMIDAL bx- oa 15omo asago
dem fechamento leal: tamanho 5X com
cobertura em lona branco so premia com
Esse em estrutura met-ca conside
“composta d caas inteiça lleas pera
captação e escorento do água; fura de 3.50
meros om seus pês de sustantação ler! com
menagem e desmentagem,
PROVIDENCIAR TENDA PIRAMIDAL 3x 34 ou tango Esem fame ler tamanho 33, com.

Eber em lonabra,irma, om
Das em trdua etica Conti e
esemposa de calhas terças later para.
captação a scnamarto de água; fura do 3.50
moro em ceu pós do sustentação lar
incindo montagem desmontagem
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fone] isciminação dos produtos” [ue aan] Valor ura Valor Tear
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PROVIDENCIAR GERADOS DE 150 Kva. no
máximo 10 horas de uização por dás, com
lodo casamento pera uncomamento do mesm,e acordo cem a neoesoiade do evento 150
mia
PROVIDENCIAR GERADOS DE 180 Kva -- no
imo 10 hot de ulização pr dás, com
todo cabeamerdo pára hnceniamento da mesm,
“de acordo cam a neoessidaco do mento - 180
RA
PROVIDENCIAR GERADOR 259/VA no
máximo 10 eras da ulização po ár, com
odo cacamerto para funccnament do mesmo,

e acordo com a necnsadeda o vento 259

PROVIDENCIAR PALANQUE«emsrtra
motália com omerua e tono PriGóxosm

PROVIDENCIAR PALANGUE «em sura
metálica, om estertura em senão Pra
PROVIDENCIAR TENDA GALPÃO eestrsura
metálica com ona da cobra lindo do
FVC cr branca - 16x 16m
PROVIDENCIAR TENDA GALPÃO - em estatura
metia com ea do cobertura lama de PVC,

PROVIDENCIAR ESTRUTURA DE Quo em
ALUNÍNI- para os coguntas usos: Poa
Totem, banners, tlês,pécno

oa

ou

ou

ou

som

too

a02000

E

asso

280900

Tota da Cotta:

sogoogo

isearsão

E
soma

sesaco

s8scoo90

2uscongo

escoaga

261663620

Valor Total estimado da aquisição: 2.616.548,21 (dois milhões soiscentosedezesseis mil seiscentos e
quarenta e oito reaisevinte e um centavos).

Justificativa:O REFERIDO OBJETO IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS MUNICIPAL QUE
POSSIVELMENTE PODERÃO ACONTECER NO ANO DE 2022, E EVENTOS APOIADOS
PREFEITURA MUNICIPAL.

Prazo de entrega: EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO AF

Condições de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO NIF

Local de entrega: CONFORME CIE ANEXO

AutoRio:

YoussefSaliba
erretário Municipal de

turaeTurismo

PELA

Aquidauana(MS), 18 de Março de 2022



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria de Cultura e Turismo

TERMODE REFERÊNCIA

1.Unidade requisitante
1.1, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

2.Objeto ma dE
2.1. Possível prestação futura de serviços de estrutura e equipamentos para eventos no
município de Aquidauana.

se

DESCRIÇÃO UNID.|QUANTIDADE
PROVIDENCIAR ARQUIBANCADA—com montagem e

desmontagem, para eventos de pequeno. médioe grande porte,
obedecendo às seguintes especificações Locação com montageme

desmontagem de módulo de arquibancada, com degraus, com início do
primeiro piso de, no mínimo, 1.20 metrosdo nível dochão, assentos
confeccionados em chapas dobradas e com reforçosde segurança em|M 700

intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros, com encaixes e fixadores |

nos degraus com pinos ouparafusos, escadas de acesso com 2,30
metros de larguracespelhos de degraus no máximo de 15 (quinze)

centímetros, parapeito e corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de altura
c intervalos de vãos livres de, no máximo, 15 (quinze) centímetros,
PROVIDENCIAR BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL- portátil,

com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou
material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,l6m de|pj, 800frente x 1.22m de fundo x 2.10 de altura, composto de caixa de dejeto,
porta papel higiênico, fechamentocom identificação de ocupado, para

usodo públicofeminino e masculino.
PROVIDENCIAR BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PNE- (

portadores de necessidades especiais) - portátil, com montagem e
desmontagem, manutenção diária ou material similar; amplo espaço

interno com corrimão de segurança, proporcionando MOBILIDADE E
CONFORTO; com teto translúcido; rampa de acesso do mesmo nível

do piso; dimensões mínima de 1,60m de frente x 1.60m de fundo x 2,30|PIA ed
de altura; contendo: barras laterais, apoio e piso rebaixado ou rampa de
acesso, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento

com identificação de ocupado, para uso do público feminino e
masculino.

,
PROVIDENCIAR CADEIRA DE FERRO PARA BUFFET, cor|(N 600

pumaIm; incluindoa entrega
/

,
POL RONA COM BRAÇO DE UN 18.000
80x55x53; incluindoa entrega

PROVIDENCIAR CAMARINS 12m? com sofá de2 lugares,
penteadeira com espelho, cadeira e piso acarpetado(Com montagem e|DIA 15

desmontagem)
PROVIDENCIAR CAMARINS em octanorm 12m? comsofá de 2

lugares, penteadeira com espelho e cadeira e Ar condicionado (Com|DIA 15

[montagem e desmontagem)
PROVIDENCIAR CAMAROTE - camarote em estrutura tubular |

mp 800
| metálica, piso em madeirite ou compensadonaval revestido com

Rua Pandia Calógeras, nº 478 - Centro
SECTUR Fone: (67) 3240-1400 « E-mail: secturDaquidauana.ms.gov.br nG

Aquidauana/MS e CEP: 79.200-000



Estado de Mato Grosso do Sul
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carpete, escadas de acesso, cobertura em tenda piramidal ou tensionada
em lona branca; a estrutura do camarote deverá suportar um carga de
500 kg/m2, adequando-se a necessidade de medidas, até 100x5.00m

(Com montagem e desmontagem
PROVIDENCIAR GRADE DE DELINEAÇÃO- em estrutura tubular

com 1,20 metros de altura e 2.20 metros de comprimento, com encaixes
tipo “machoe fêmea”.

Mº 2000

PROVIDENCIAR MESA DE PLÁSTICO; cor branca, 70X70X70;
incluindoaentrega

PROVIDENCIAR PALCO com cobertura em Box truss de alumínio,
|

formato de duas águas; piso em estrutura metálica com compensado de
20mm, com forração tipo carpete 3mm:house mix para mesa de PA;
Altura mínima de 1,20 metros. Escada e Rampa de acesso, incluindo

montagem e desmontagem

UN

Mº

2.800"

1.200

PROVIDENCIAR PALCO SEM COBERTURA - piso em estrutura
metálica com compensado de 20mm: com forração tipo carpete 3mm;
house mix para mesa de PA: altura mínima de 1.20 metros; escada e

rampa de acesso: incluindo montagem e desmontagem

1.000

PROVIDENCIAR PROJETOR MULTIMIDIA de 4.000 lúmens,
incluindo tela branca 4x4.

PROVIDENCIAR SISTEMA DE ILL JMINAÇÃO DE GRANDE|PORTE PARA PALCO contendo: Grid com as medidas 8X6XSmetroscom
|

02 linhas: 20 mooving beam 07rou similar: 20 canhão de led 3w; iluminação
para o rosto em luz branca; 4 mini-brut; máquina de fumaça; 4 elipso; 8
atômic 3000w; mesa deiluminação; 1 operador

DIA 1o

30

PROVIDENCIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE
PARAPALCO- incluindo montagem e desmontagem; contendo 08 canhão
de led 3w; 08 mooving spot, 04 set light, 02 mine brute; com mesa de luze1

operador

DIA

PROVIDENCIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO
PORTE PARA PALCO. 08 canhão de led 3w: fumaça; mesa de luz; 1

operador
DIA

PROVIDENCIAR SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - GRANDE
PORTE, som grande, 12 caixas de grave, 12 caixas de alta, 8 monitores,
rack de potência com 16 potências, 02 mesas digitais de 48 canais, 30
microfones cabos periféricos suficientes para atender som de 45.000

watts.

DIA

| PROVIDENCIAR SOM DE PEQUENO PORTE 1, com 02 caixas de

PROVIDENCIAR SISTEMA DE SONORIZAÇÃO- MÉDIO PORTE
- (local aberto para até 3000 pessoas): Sistema de P.A estéreode 04 vias

em Fly composto de 06 Caixas de Alta de 4000w cada e 06 Caixas de
Sub de 1700w cada com sistema de amplificação, 01 Mixer de até 32
canais (analógico ou digital). 06 monitores de 400w cada com sistema
de amplificação, 01 Amplificador para guitarra 120w, 01 amplificador

para contra-baixo 160w. 01 amplificador para teclado 120w, 12
|

microfones com fio e pedestais, 02 microfones sem fio UHF. 01 Kit de |

Microfone para bateria com 09 microfones específicos, um DVD player
c OI sistema de A/C completo, incluindo montagem e desmontagem.

DIA 50

som; 02 pedestais; 02 microfones: para 1000w; montagem e
desmontagem.

DIA

Rua Pandiá Calógeras, nº 478 Centro
SECTUR Fone: (67) 3240-1400 « E-mail! secturaquidauana ms gov br
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PROVIDENCIAR SOM DE PEQUENO PORTE II - montagem e .

desmontagem: contendo04 caixas de som médio: 04 caixas de som|DIA 60
grave; com pedestais; microfones, amplificadores; mesa de som.

.
| PROVIDENCIAR TAPUME - para fechamento, com travessa e suporte

»| para fixaçãoe sem pontas de lança; com montagem e desmontagem
PROVIDENCIAR TENDA PIRAMIDAL 10X10M - sem fechamento

lateral; tamanho 10X10m com cobertura em lona branca, estilo
piramidal; com base em estrutura metálica constituída e composta de

calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; altura de
3,00 metros em seus pés de sustentação lateral; com montagem e

| desmontagem |

| PROVIDENCIAR TENDA PIRAMIDAL5X5M - sem fechamento R

lateral; tamanho 5X Sm; com cobertura emlona branca: estilo piramidal; AS
com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas s

: o : , DIA 150
inteiriçaslaterais para captação e escoamentode água; altura de 3,50

metros em seus pésde sustentação lateral: com montagem e9 o desmontagem
PROVIDENCIAR TENDA PIRAMIDAL 3X3M - sem fechamento

lateral; tamanho 3X3m; com cobertura emlonabranca; estilo piramidal;
com base em estrutura metálica; constituída e composta de calhas

cm í a DIA 100
inteiriças laterais para captação e escoamentode água: altura de 3,50 |

metros em seus pés de sustentação lateral; incluindo montagem e | |

desmontagem |

PROVIDENCIAR GERADOR DE 150 KVA- no máximo10 horas de no

utilização por diária, com todo cabeamentopara funcionamento do|DIA | 30

mesmo, de acordo coma necessidade do evento. 150 KVA |

PROVIDENCIAR GERADOR DE 180 KVA- no máximo 10 horas de
utilização por diária, com todo cabeamentopara funcionamento do|DIA 300

mesmo, de acordo coma necessidade do evento. - I80KVA |PROVIDENCIAR GERADOR 250 KVA- no máximo 10horas de

DIA 100005"

DIA | 75

utilização por diária, com todo cabeamento para funcionamento do|DIA E
. mesmo, de acordo com a necessidade doevento.- 250 KWA |º PROVIDENCIAR PALANQUE- em estrutura metálica, com cobertura |

pja | 20404
em tenda Piramidal. - 05x05m |

PROVIDENCIAR PALANQUE em estrutura metálica, com cobertura
| em tenda Piramidal. - 10x10m

PROVIDENCIAR TENDA GALPÃO - em estrutura metálica com lona
de cobertura laminadode PVC, cor DIA 10º

branca - Lóx1ó6m

PROVIDENCIAR TENDA GALPÃO- em estrutura metálica com lona
de cobertura laminado de PVC, cor DIA

branca - 16x32m
“,|PROVIDENCIAR ESTRUTURA DE Q30 EM ALUMÍNIO- para os

seguintes usos; Portais, Totem, banners. telões, pórticos

DIA 200º

3. Condições de entrégalprestação do serviço

3.1. Os itens solicitados serão atendidos integralmente pelo fornecedor nosdias solicitados em AF que
será emitida em até 10 dias anteriorà data e horário do referido evento. A Secretaria emitirá a devida

Rua Pandiá Calógeras, nº 478 — Centro
SECTUR Fone: (67) 3240-1400 + E-mail: secturGDaquidavana ms. gov.br 6Aquidauana/MS e CEP: 79.200-000
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autorização de fornecimento com local, dia e horário do referido evento e quantitativo de material a ser
utilizado podendo a AF, ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o

prazo para entrega começará a contar no primeiro dia útil após o envio.

4; Requisitos de aceitábilidade e E
4.1. Somente serão aceitos os itens entregues/prestados de acordo com o solicitado, especialmente
quanto a descrição, quantidade e preço.

5. Requisitos de recebimente

5.1. Os itens serão recebidos/acompanhados no local de entrega/prestação por um ou dois servidores
públicos municipais os quais após conferência, atestarão o recebimento diretamente na Nota Fiscal.
5.2, É de inteira responsabilidade do fornecedor providenciar direta ou indiretamente os itens descritos
e que forem solicitados bem como garantir a perfeita apresentaçãodos mesmos. Nãoserão aceitos pelo
município itens entregues fora de conformidade com o quantitativo e especificações solicitadas.

6. Forma de Pagamento as

6.1 O pagamento será de acordo com o(s) item(ns) atendido(s) e aceito(s), sendo feito em uma parcela
única, mediante apresentação da Nota Fiscal/fatura, em conformidade com a legislação vigente, ou seja,
mediante apresentaçãoda Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes documentos:

6.1.1 Prova de inserição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/ME);
6.1.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social - CND (INSS),
mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, comefeitos de negativa, de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União ou outra equivalente, na forma daLei;
6.1.3 Provade regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou positiva
comefeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de
domicilio ou sede da empresa do proponente, ou apresentação da Certidão de nãocontribuinte,

na forma da Leis
6.1.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou
positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, ou apresentação da Certidão de não
contribuinte, na forma da L.

6.1.5 Prova de Regularidade relativa ao Fundode Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS ou apresentação da Certidão de não
contribuinte, na forma daLei;
6.1.6 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa,
emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho, ou apresentação da Certidão de não
contribuinte, na forma da Lei

7. Classificação Orçamentá

Órgão 10 Fundo Municipal de Cultura
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional: 13.392.0222.2.071 Manutenção e Operacionalização do Desenvolvimento Cultural
Dotação: 3.3.90.39 — Outros Serviçosde Terceiros Pessoa Jurídica
Fontes: 1.0000 - Recurso Próprio.

Rua Pandiá Calógeras,nº 478 Centro
SECTUR Fone: (67) 3240-1400 « E-mail: secturoaquidauana ms.gov. br q
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08.
Prazo de entrega, localide Entrega, parcelamento e execução

8.1 Os itens deverãoser entregues/executados integralmente em até 24(vinte e quatro) horas do início
do evento, de maneira que atenda às necessidades dessa secretaria para o mesmo ter tempohábil de

fiscalização pelo fiscal de contrato e órgãos competentes.
8.2 Com exceção dos eventosque terão que ser entregues/executados no mesmo dia, predeterminadose
informados por essa secretaria através de autorização de fornecimento AF.
8.3 A licitante obriga-se a fornecer/executar oitem contratado integralmente para realização do evento
e providenciar direta e indiretamente ositens descritosea prestação dos mesmos. Não serão aceitos itens

prestados/entregues fora da conformidadee especificações.

O contrato terá vigência de01 (um) ano, contados da data da assinatura do mesmo.

10. Indicação de fiscal| E E
|

AD 19), Fica inicialmente previsto como fiscal o Sr. Isac Luiz Gomes, matrícula n. 17.937 — CPF:
710.110.641-20.

11. Obrigações da contratad:

11.1 Os itens deverão estar de acordo com o solicitado dentro do prazo suficiente para a organização e

realização do evento.
11.2. A vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento de forma que não prejudique a
realizaçãodo evento nos dias previstos.
11.3. Os itens deverão ser prestados pela vencedora de forma que atendaa autorização de fornecimento
de.

11.4. Ositens deverão ser prestados, dos quais será emitida a devida nota fiscal, ANEXADAS ÀS
RESPECTIVAS AF. dela devendo constar o número da carta convite e do Contrato firmado ou
empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento, o valor unitário, valor total e

quantidade, além das demais exigências legais.
11.5. Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem,as

O Siposisdes cs eins, 8,078 de 11/0990 - Código de Defesa do Consumidor
11.6 Todas as despesas relativasàexecução do fornecimentoe respectivas adaptações correrão por conta
exclusiva do fornecedor, sem quantidade mínimas. por profissionais treinados, sendo os materiais,
insumos, ferramentas, encargos sociais, seguros, EPI's, transporte, hospedagem, alimentação e toda e
qualquer despesa necessária a realização do serviço por conta da contratada, inclusive a
responsabilização quanto a obediência das normas técnicas vigentes, em especial as trabalhistas,
sanitárias e segurança de trabalho, incluindo as ARTS de toda estrutura fornecida pela empresa nos
respectivos eventos, sendoa fiscalização feita pelo municipio
11.7. São de total responsabilidade do fornecedor todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS,

encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
11.8 Os itens deverãoser atendidos conforme endereço informado pelorequisitante.

10. Obrigações do contratante E10.1 Emitir autorização de compra.
10.2 Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações prevista:
10.3 Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada.
10.4 Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas.
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria de Cultura e Turismo

71. Dos procedimentos

de
gerenciamento. E e11.1. A Prefeitura Municipal de Aquidauana. por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, ficaisenta

de responsabilidade de qualquer eventualidade que venha acontecer durante a prestação dos serviçosno
que se referir aos itens que forem contratados.
11.2. O Gerenciamento do objeto será feito pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sendo de

responsabilidade da contratada os itens que forem de sua competência.
11.3. Dos procedimentos de gerenciamento: O gerenciamento especialmente no que se refere a
acompanhamento da execução do objeto envio de notificações, publicações, encaminhamentos interinos,

pedidos de esclarecimento, inicio de trâmites para sanção e reconhecimento do objeto será feito pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

12: Sanções porinadimplementoeprocedimentos degerenciamento.
12.1 DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO - Se a CONTRATADA não satisfazer os
compromissos assumidos poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
12.1.2. Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais
tenham concorrido, e desde que ao caso nãose aplique as demais penalidades.
12.1.3. Multa de 10% - sobre o valor do contrato ou equivalente, pelo descumprimentode disposição do

Termo de Referência, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente ou desrespeitado os prazos
estipulados pelo município referente a etapade referência;
12.1.4 Multa de 20% sobre o valor totalatualizado do contrato ou equivalente, nos casosde inexecução
parcial ou total, execução imperfeita ounegligência na execução do objeto contratado.
12.1.5. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS conforme a seguinte gradação:

a. nos casos definidos no subitem 11.3 acima: por 1 (um) ano;
b. nos casos definidos no subitem 11.4 acima: por2 (dois)anos.

12.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que scrá concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridoo prazoda sanção aplicada com base no
subitem anterior.
12.1.7. O percentual total da multa será acrescido de 5% no caso de reincidência, não podendo
ultrapassar a 30%do valor atualizado do Contrato ou equivalente, sem prejuízoda cobrança de perdas e
danos de qualquer valor, que venham a ser causada 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.

Aquidauana/MS, 03 de janeiro de 2022.
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