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CONTRATO DE PRESTAÇÃO

pg

SERVIÇo DE

FoRNECTMENTo DE r-ocnçÃo DE
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS,
INLCUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE soNS, ILUMINAÇÃo, tgLÕES, cAprnÇÃo

DE

TMAGENS

E rnoouçÃo E eorçÃo DE

FILMES DE PUBLICIDADE, QT'E ENTRE SI
CELEBRAM A AUDITORIA GERAL DO
ESTADO . AGE E A EMPRESA MIDIA CENTER

sERvIÇos

DE rnoouçÃo

MUSTcAL,

CINEMATOGRAFICA E SERVIÇOS EIRELI,
REFERENTE A ADESÃo on ATA OO4/20I9 Do
rnpcÃo nlnrnôxrco sRP ostzots

SOCULT, CONFORME ABATXO

SE

ESTABELECE.

o ESTADO DO p.LnÁ por intermedio da AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE,

v

Orgâo da Administração Direta do Estado do Parrí, com sede em Belém, à Av. Domingos
Marreiros N" 2001 - Bairro de Fátima" CEP: 66.060-160 - Belern/PA, inscrita no CNPJ sob o
N" 03.269.619/0001-94, neste ato representada por seu ütular, o Auditor Geral do Estado o Sr.
ILTON GIUSSEPP STML MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, residente e
domiciliado à Travessa Rui BarbosU 179'll60t, portador do CPF N" 647.085.272-68, da
Carteira de Identidade 22273 OAB/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro

a

MIDIA CENTER SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL,
CINf,MATOGRAFICA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N"

lado,

Empresa

07.072.916/0001-04 , situada na Av. Duque de Caxias, I133 - Marco, Belém/PA, neste ato
devidamente representada por seu representante legal, o Senhor MLDO KLEBBR
BARROS, inscrito no CPF sob o N' 264.927.092-68, doravante denominada CONTRATADA,
conforme Processo N' 2019/,147362, aa qual se encontra ünculado este ato, bem como à
proposta da CONTRATADA que passa a fazer parte integrante deste instrumento, resolvem
celebrar o presente CONTRATO que, reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a
cumprir, por si ou por seus sucessores, diante das cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIR,A. DA FUNDAMENTAÇÃo LEGAL
O presente instrumento tem por fuudamento o Pregão Eletrônico N'003/2019-SECULT, com
fundamento no Art. 2/,rll, da Lei Federal N" E.ó6ól1993 e o Processo No 2019144í|fi2.

\f
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causados, volunüiria ou involuntariaÍnente, por s€us prepostos durante e/ou em
consequência da execução dos serviços, proüdenciando, imediata reparação dos danos on
prejúzos irnpostos a contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, as despesas com
custas judiciais e honorárias advocatícios, conforme os teÍÍnos do art. 71, da Lei
8.666/93.8. I .6.

6.

Prestar os serviços contratados com boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos
padrões estabelecidos neste termo de referência, vitrdo a responder por danos eventuais que
comprovadamente üer a causitr, calso o execute com qualidade e quantidade inferíor ao
solicitado e fora dos padrões estabelecidos no Termo Referencia;

7.

Apresentar, sempÍe que solicitad4 folders, prospectos e outros materiais que facilitem a
análise do serviço a ser prestado;

8.

Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Confatante, porém sem
qualquer ünculo empregaúcio com a Cotrtratante;

9.

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependârcias da Contratante;

10. Fornecer aos s€us empregados todo o necessário

pea

a execução dos serviços, ai

incluído

o cuidado na condução dos serviços solicitados, como tambern materiais de segurança,
confonne legislação, assumíndo todos os riscos concernentes à execução do contrato;
I

L Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento

dos
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, inclusive para atendimento em casos de
emergência, assumindo ainda as responsabilidades civis e penais, bem como as demars
sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades;

12. Os empregados deverão estaÍ deüdamente uniformizados e identificados através de crachá
com t'oto, quardo da prestâçiÍc de servigos nas Unidades da Contratante;

l3- Reparar, corrigir, rernover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificrem vlcios, defeitos ou incorreções;
14.

lnformar, por escrito e de imediato a Auditoria Geral do Estado - AGE, qualquer alteração
em seu endereço ou telefone, com a finalidade de assegurar ni,pída solução às questões
geradas em face da perfeita execução contratual;

l5.A

qualquer tempo, desde que ocoÍram reclarn4ões sobre a qualidade dos produtos
fornecidos, por paÍte do público consumidor, serão tomadas as proüdências cabíveis,
confoÍme o item referente às PENALIDADES, sendo o custo de uma possivel aniá.lise do
controle de qualidade do serviço fomecido por conta da Conratada;

16.

Substituir, sem custos adicionais, eventuais materiais powentura recusados pela
Contratante, no prazo de 60 (sessenta) minutos, â conlar da recusa da Contratânte (Art,
69da Lei 8.666193);

[7. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades aportadas pela
Fiscalizaçâo, quando da orecuçâo do Contrato;
18.

Devolver, ao final do contrato, quaisquer utensílios de propriedade da Contratante,
porventuÍa solicitados em emprestimo ou retirados com autorização da Contratante, em
iguais condições aos recebidos no inÍcio da vigência contratual e em perfeito estado de
higienizaçâo e conservação.
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SEGTiNDA - Do oBJETo

Prestaçâo de serviço de fomecimento de locaçâo de aparelhamento para serviços, incluindo

montagem e desmontagem de sons, iluminaçâo, telões, captação de imagens e produção e
edição de filmes de publicidade, conforme Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRp
03 /2019 - SECULT, itens 3 l, 32, 37, 39, 40, 46 e 47 .

cLÁusuLA TERCETRA - DAs oBRrcAçÕrs or, CoNTRATANTE
1

.

Efetuar os pagameÍltos deüdos à CONTRATADA pela prestação dos serviços, dentro das
condições e dos prazos estabelecidos na Cláusula Quarta deste Contrato;

2.

PrestaÍ à CONTRÂTADA todos os esclarecimentos necessiirios à boa execução dos
serviços, objeto deste contrato;

3.

colocar à disposição do pessoal técnico que atuar na realização das atiüdades do serviço
prestado pelo presente confiato, infraestrutura e espaço flsico necessií,rio ao bom
desempenho do cumprimento do objeto de que hata a Cláusula Segrrnda;

4.

hovidenciar bens, equiparnantos ou outros recursos que

se fizerem necessários para plena

êxecução do serüço.

5.

Emitir ordem de serviço precedida de cada solicitação de prestação de serviço demanda
pela Confatante em consonância o Edital, conforme itern 41, respeitando os prazos
estipulados no item 5.5, com a devida atenção as prerrogativas dispostÍrs nos itens 5.2, 5.3
e 5.4, do termo de referência do edital: a) até 05 (cinco) dias corridos antes da data
preüsta para realização de eventos com público previsto de até 100 (cem) pessoas; b) até

l0

(dez) dias corridos antes da data prevista para realiza$o de eventos com pÍrblico
preüsto superior a 100 (cem) pessoas. Os prazos estabelecidos no item 5.5 deste termo de
referência poderão ser dilatados a critério do óÍgão CONTRATANTE.

CLÁUST]LA QUARTA . DAS OBRIGAÇOES DA CONTR.ATADA

l.

Responsabilizar-se integralmente pela execugão do serviço contratado, observando-os
preços e especificações técnicas contidos na ordem de serviço, bem como fornecendo toda
a mão de obra qualificada e necessária à sua plena execução, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, de
acordo com o art. 70 da Lei n" 8.666/93;

2.
3.

Cumprir o prazo de execução do serviço;

4.

Indicar preposto que responderá junto à contÍatante, pela perfeita execução do servigo, e
realizará a interlocução entre a conEatante e contrâtada;

RefazeÍ iàs suas expensas o serviço que vier a ser recusado pela contratante, ficando ciente
que o ato do recebimento não importará sua aceitaçâo, de acordo com teor do parrágrafo 2.
do artigo 73 da lei 8.666193;

5. A conüatada

deverá assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa
pela execução dos serviços, correndo por sua conta os ônus ineÍentes aos serviços
prestados, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciá,rios, tributos, taxas,
licenças, ferias e documentos conc€Ínentes ao contrato, inclusive s€gwos contra acidentes
de trabalhos, bem como o de indenizar todo e qualquer dano/prejuízo pessoal e material
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19. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação,

20. Apresentâr ao Gestor do Contrato, antes do inicío dos serviços, o nome, número do
docurnento de identidade, função, unidade de lotação dos funcionários e honlrio, inclusive
o inten'alo para alimentação, de todos os empregados a serern alocados nas dependências
da CONTRATANTE, inclusive
empregado inücado como preposto. Esta

do

documentação tambem deverá ser apresentada
realização dos serviços da Contratante.
2 I . São

22.

no caso de substinrições durante a

expressamente vedadas à Confatâda:

A veiculação de publicidade

acerca do futuro contrato, salvo se houver prévía autorização

da CONTRATANTE;

23.

A contratação de servidor pertencente ao quadro de
a

pessoal da CONTRATANTE, durante

ügência deste contrato.

CLÁUSULA QUINTÀ

-

DA VIGÊNCIA

A ügência do Contrato, definido no Anexo I, inicía san ügor na assinatura do presente
Instrumento, limitada ao período de 12 (doze) meses ou menor pÍ.ao, oaso seja verificada
melhor vantajosidade no mercado ou seja editada Ata de Registro de Preços pelo Poder
Executivo Estadual da qual a Auditoria Ceral do Estado - AGE seja participante.

CLÁUSULA SEXTA. DO PREçO, FATURÀMENTo, CoNDIÇÕE§ DE PAGAMENTo
E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1. A CONTRATANTE
(trinta

pagará à CONTRATADA o valor estimado mensal de R$ 37300,00
e sete mil e quinhentos reais) referente aos serviços prestados conforme demanda;

2.

As laturas deverão ser pagas observando-se o pÍazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data de sua apresentação no pÍotocolo da CONTRATANTE;

3.

A CONTRATANTE pagani à CONTRÁTADA o valor estimado global de R$ 450.m0,00
(quatnocentos e cinquenta mil reais);

4.

Os recursos financeiros desünados ao pagamento do objeto deste Contrato são próprios e

estâo previstos no orçaÍnento da Auditoria Geral do Estado
corrente, conforme a seguinte dotação orçamentária:

- AGE para o

exercicio

Programa de Trabalho: 04124 142482520000
Fonte de Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 33903900

PARÁCRAFO PRIMEIR.O - Os créditos da CONTRATADA deverão ser expÍessos por Nota
Fiscal e submetido ao processo oficial de pagamento das despesas públicas do Govemo,
mediante a emissão de Nota de Empeúo.
PARÁGR.AFO SEGUNDO

- O valor do serviço e demais encargos em atraso, serão

atualizados até o dia do seu efetivo pagamento, com multa de 2% (dois por c«rto) acrescido de

juros de mora de

(Cinco por cento) ao mês, calculado "prGrata tempoÍe", peÍsistindo a
inadimplência, ficará a critério da CONTRATADA, sern prejuízo dos encÍugos administrativos,
5olo
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financeiros e jurídicos: a) Suspensão da assistência técnica; b) Desligamento temporiirio do(s)
equipamento(s); c) Rescisão conhâtual; d) Notificação ao SERASA/SPC.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A falta de recebimento do documento de cobrança do serviço
indicada no Anexo I dcste Instrumento, não rErresenta prorrogação do prazo de pagarnento,
nem isenção de multas e juros, desde que a CONTRATANTE não comunique imediatamente a
ausência a CONTRATADA.

-

Com vista a restabelecer o equilibrio financeiro do contrato,
convencionam as partes que a cada período de 12 (doze) meses contados do inicio do contÍato,
a CONTRATADA teÉ direito à renegociação dos preços vigentes, caso teúa ocorrido no

PARÁGRAFO QUÀRTO

período aumento de custos superior à correção moneüiria do índice avençado.

PÀRÁGRÀFO QUINTO - Não sendo possível acordo sobre o novo preço, fica facultada à
CONTRATADA a rescisão do contrato, mediante aviso previo de 30 (trinta) dias, sem qualquer
ônus. Desdc que ocorrido a hipótese preüsta no parágrafo SEXTO.

CLÁUSULA §ÉTIMA

- I,A

ENTR,EGA, INSTALAçÃO, CONSERVAÇÃO E

FI,]NCIONA}IENTO DO(S) EQUIPAMENTO(S)
O(s) equipamento(s) será(ão) entregue(s) ern perfeito estado de funcionamento, oportunidade
em que seni(ao) instalado(s) e especificado(s) tecnicamente pela CONTRATADA no(s)
local(is) preparado(s) pela CONTRATANTE e no(s) prazo(s) estabelecido(s) no Anexo I, não
podordo se(em) rernovido(s) do(s) local(is) fixado(s) sem autorização por escrito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas referentes a trabalhos especiais tais como obras de
alvenari4 hidráulica(s) e instalação(ões) eletrica(s), necessilria(s) ao funcionamento do(s)
equipamento(s), será(ão) preüamente indicadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

-

Desatendendo local, às especificações lemssi.las pela
CONTRATADA, o equipamento não será instalado, respondendo a CONTRATANTE as
despesas da nova visita.

PARÁGRAFO SEGUNDO

PARÁGRAFO TER.CEIRO - A CONTRATANTE deveú assinar o relatório técnico no ato
de instalação ou recolhimento, âtestando o estado em que se encontra(m) o(s) equipamento(s).

PARÁGRAFO QUARTO - Negando a CONTRATANTE ou pesoa a quem responsabilizou,
de atestar o Relatório Técnico de Instalação ou Recolhimento, fica obrigado no mesmo ato e
documento, a descrever por escnto de forma clara e objetiva a(s) razão(ões) que
compreende(m) impeditiva para o aceite, datando e assinando o termo.

cLÁusuLA orrAYÂ, - DA FIscÂLrzAÇÃo

l. A CONTRATANTE

exerceú fiscalização sobre a execução do confato, ficando

CONTRATADA obrigada

a

facilitar o exercicio deste direito; e
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2. A fiscalização

deste contralo será exercida por anpregado da CONTRATANTE, para
acompanhar e controlu a execução do presente contrato, de acordo com o estabelecido no
Art. 67 e parágrafos da Lei Federal N" 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA . ASSISTENCIA TÉCNICA
É de responsabilidade da CONTRATANTE utilizar o(s) equipamento(s) conforme determina o
manual de instruções e orientações fornecidas, bem como o cuidado e zelo quanto a sua
conservação e seguÍança, inclusive impedindo sua penhor4 sequestro, a!'resto, etc., por
terceiros, notifioando-os sobre tais direitos da CONTRATADA, que poderá fiscalizá-los
sempre que necessário.

PARÁGRAr0 PRIMEIR.O

J

- O serviço de assistência técnica será solicitado ao

Depârtamento de Assist&rcia Tecnica e atenderá as condições mínima de prazo (anexo I),
presteza e qualidade, devendo ser informando o nome do LOCATÁRIO e da pessoa solicitante,
indicação da anormalidade observadA correndo por conta da CONTRATADA todas as
despesas necessárias para manutenção do equipamento, reparando e substituindo peça quando
decorrente de desgaste natural ou defeito de fabricação.

PARÁGRAF0 SEGUNDO - A inviolabilidade da identificação do(s) equipamento(s) e de
responsabilidade do LOCATÁRIO, sob peua de sanções legais de adulteração de patrimônio
privado

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE arcará com a(s) despesa(s) de reparo(s) e
dano(s) causado(s) por: uso indeüdo ou em desacordo com as instruções técnicas de operação
fomecidas; por remanejamento do(s) equipamento(s) sem autorização da CONTRATADA; por
cuÍtos elétricos ou condições ambientais fora das indicadas; por acidentes de qualquer naturez4
caso fortuito ou de força maior (furto, incêndio, roubo, etc.) que causêm danos ou perda total
do(s) equipamento(s); por utilizar grampos, clipes ou papel (grarnatura) fora das indicações
técnicas; quando ocorrer em local diverso ao de instalação do(s) equipamento(s); quando
ocorrer fora do horrírio normal de expediente; chamados aos sábados, domingos e feriados;
quando não for constatado defeito no(s) equipamento(s); quando o(s) equipamento(s) não
estiver (em) disponivel (is) para reparo(s) no momento da üsita de atendimento do chamado
tecnico.
Em caso de quedas de energia e curtos elétrícos causados pela distribuidora CELPA a mesma
seú responsabil izada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DÀ REsC§Ão
Dentro do prazo estóelecido no Anexo I, o presente contrato poderá ser rescindido por
qualquer das partes, atraves de oomunicação escrita para a outra parte, com aüso prévio de 30
(trinta) dias.

PARÁGnAF1O PR.IMEIRO - Findo ou rescindido este contrato, a CONTRATANTE cessará
de imediato a utilização do(s) equipamento(s) locado(s), restituindo-o(s) à CONTRATADA ou
a quem por essa for determinado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e em perfeitas condições de
uso e conservação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A retenção do(s) equipamento(s) após o prazo acima definido
acaÍretará multa diiíria de 4Yo do montante do valor rnensal fixado neste conh-irto, sem prejuizo
da cobrança do serviço e demais encargos até a efetiva entrega do equipamento.

PARÁGR.AFO TERCEIRO - A CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato sem
incidência de multa e retiraÍ o(s) equipamento(s) nas hipóteses de falência, concordat4

insolvênci4 protesto de algum título
CONTRATADA superior

ou mora da

CONTRATANTE para com

a

a 30 dias.

PÀRÁGRAr\O QUARTO - A infração de qualquer condição aqú estabelecid4 comunicada
por escrito e não sanada no prazo de 30 (trinta) dias pela parte inadimplente, daÍá à outÍa paÍte
o direito de rescindir este contrato, sem prejuízo do ressarcimeuto por danos sofridos.

cLÁusuLA DÉcrMA PRIMETRÂ - DA CESSÃO ou SUBLOCAÇÃO
É vedada a cessâo ou sublocação dds) equipamento(s), salvo quando por escrito consentir
CONTRATADA.

CLÁU§ULA DÉCIMA SEGUNDA

a

- DAs PENALIDADES

1.

Nos termos do art. 86, da Lei no 8.ó66, de 1993, fica a CONTRATADA, ern caso de atraso
injustificado na execução do respectivo Contrato, sujeita à multa moratória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, calculada sobre l/12 do valor anual estimado do Contrato, por dia
e por ocorrência por localidade/município.

2.

Na hipótese do ítem anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o órgão ou entidade
CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o interesse na conünuidade da execução do
contrato.

3.

Não havendo mais interesse do órgão ou entidade CONTRATANTE na execução do
contrato, total ou parcialmente, em razão do descumprimento, por paÍte da CONTRATADA
de qualquer das condições avençadas, fica estipulada a multa compensatória de l0o/o (dez
por cento) sobre o valor anual estimado do da Ata de Regisfo de Preços, nos termos do
inciso II, do artigo 87, dâ Lei n'8.666, de 1993.

4.

O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja
sujeita a CONTRATADA, nos termos dos arts. 87 e 88 da Lei n" 8.66ó, de 1993, e nas
disposições da Lei n' 1,0.520, de 2002.
O valor de multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA.

5.

6.
7.

Se o valor da multa for superior ao valor devido à CONTRATADA, a diferença será
cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necesúrio.
Essas penalidades poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente,
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fuirdamentadas
em fatos reais deüdamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

- Dos PROCEDIMENToS ANTICoRRUPÇÃO
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CONTRATADA deverá cumprir, no que couber, as disposições da Lei Federal n'

12.84612013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas juridicas
pela prática de atos contra a Adminisúação Pública, regularnentada p€lo Decreto Estadual n'
2.28912017, no âmbito do Poder Executivo Estadual, asseverando que a prática de atos lesivos

à

Administraçâo Pública sujeitará a CONTRATADA à aplicação das sanções preústas
naqueles normativos, resguardado o direito do contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAs DIsPosIÇÕES GER.ÂIS
As obrigações conkatuais seÍão integralmante respeitadas até a data do termo final de ügência,
ainda que a CONTRATANTE proceda ao desligamento do(s) equiparnento(s) e dele não faça o
uso a que tem direito como estabelecem os arts. 569 inc. II e 571 do C. Civil Brasileiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A tolerância das partes quanto à infração de qualquer cláusula
nâo significa renúnci4 perdão, novâção ou alteração do pactuado.

-

Convencionam as partes que, mediante aüso por escrito
recebido até a data da instalagão do(s) equipamento(s) objeto deste cotrkato, poderão desistir da
pÍestação do serviço, sem qualquer ônus e /ou indenização de parte a paÍe, ficando ess€ terrno
con§'atual desprovido de valor.

PARÁGRAFO SEGUNDO

PAR.ÁGRAFO TERCEIRO - No caso de necessidade de execução de reparos no
equipamento após sua devolução, fica a CONTRATANTE obrigada ao pagamento de
indenização no valor equivalente ao custo da(s) peça(s) e mão de obra apontada(s) no relatóno
de desligamento, pelo preço do momento da retirada dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUII{TA

- Do FORo CoMPETENTE

- os contratantes elegem o

foro da Comarca da Cidade de Belern/PA, para nele serem dirimidas todas as questões oriundas
do presente confrato, não obstante qualquer mudanga do domicílio de qualquer das partes. A
parte vencida será responsável por todas as despesas verificadas, além de honoúrios do
advogado consütuído pelo vencedor, desde já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
deste contÍato.

E, por terem lido e estarem de comum acordo com todas as cláusulas, firmam o

presente

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, com vigência a partir da data de
sua assinatura.
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