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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura

CONTR-A.TO

SERVIçOS

DE

PRESTAÇAO

DE
NOS

N"038/2017-SC,

TERMOS DO PADRÃO II2OO2,
PROCESSO

CLÁUSULA PRIMEIRA,

-

N'

150.002580t2017

I)es PaTtes

O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTIIRA, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural
Norteo Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por NANAN LESSA
CATALÃO, na qualidade de Secretária de Estado de Cultura - Substituta, conforme delegação de
competência outorgada pelo Senhor Governador mediante Decreto n" 32.598/2010 e nomeação através
do Decreto de 0l de janeiro de 2015, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a
empresa PALCO LOCAçÃO LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ n." 02.486.144/000125, com sede no SEEQuadra0l oote 16/17/26 -Sobradinho- DF-CEP:70.744-050 - DF, neste ato
representada por ARY DE MORAIS NETO, RG no 3348565-SSP-DF e CPF no 442.112.106-10, na
qualidade de Representante Legal,

CLÁUSULA SEGUNDA

. Do Procedimento

O

presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n'028n011PREGÃO/SECULT e seus Anexos de fls. 350 a 378 da Proposta de Preços de fts. 404 406, da
Lei no 10.520, de l'l/07/2002, bem como pela Lei no 8.666, de21/06/1993, subsidiariamente.

¡

CLAUSULA TERCEIRA -Do Objeto

3,I

especializadas no fornecimento de
equipamentos e serviços afins, como seguer Sistema de Sonorização e Iluminação de Grande Porte,
Palco 12x8, Tenda Túnel, Fornecimento de Estruturas Metálicas (Banicada, Alambrado, Fechamento

- O Contrato tern por objeto a contratação de empresas

Cego, Box truss), Painéis de Led, Banheiros Químicos, Geradores de 500KVA e 180 KVA,
Cabeamento e Distribuição Elétrica, Kit Mobiliário, Tenda Piramidal com Fechamento e tamanhos
10x10,8x8,6x6 e 5x5, Estrutura de Octanorm (montagem de camarins e outros), Serviço de
Transportes, Serviço de Segurança de Show, Segurança Patrimonial, Sewiço de Brigadista, UTI e
UTE Móvel, Fornecimento de Posto médico, Serviço de Recurso Humano Especializado, Serviço de
Alimentação, Seruiços Gráficos diversos, Rádio de Comunicação HT e outros, a realizar-se no dia 3l
de dezembro de 2017, confonne especificações e condições estabelecidas no Ed¡tal e seus Anexos.,
conforme especificaçöes e condições estabelecidas no Edit¡l de Pregão Eletrônico n"02812017PREGAO/SECULT e seus Anexos de fls. 350 a 378 da Proposta de Prços de fls. 404 a 406, na
Lei no 10.520, de l7/07/2002, bem como a Lei no 8.666, de2l/0611993, subsidiariamente.
3.2 - Realizar o evento 'úREVEILLON 2018', que integra o projeto das Festividades de Fim
3l de dezembro ile2017, na Prainha dos Orixás (localizada ao lado da Ponte
Honestino Guimarães, às margens do Lago Paranoá, Asa Sul-Brasília/DF), com uma programação
artística diversificada para o pirblico do Distrito Federal e entorno, com classificação e entrada livre.
de Ano, nos dias 30 e

3.3-W:
Lote
Lote
L¿te
Lore

0l -ESTRUTURA DE PALCO.
06

- TENDA ESPECIAL.

09- ESTRUTURA DE STANDS.
1r

- BAI\HEIROS

QUÍMICOS
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CLAUSULA QUARTA

- I)a Forma

e Regime de Execução

4.1 - O Contrato será executado de fonna indireta sob o regime de empreitada por preço
unitário, segundo o disposto nos arts. 6o e l0o, da Lei 8.666/93.
4.2 - E vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste
contato, cujo descumprimento ensejará rescisão contratual, exegese do art. 78, inciso Vl, da Lei
8.666t93.
CLÁUSULA QUTNTA- Do Valor
5,1

- O valor total do contrato é estimado e¡n R$ 114.290,00 (CENTO

E QUATRORZE

MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS), procedente do orçamento do Distrito

Federal para o

corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

CLAUSULA SEXTA

-

Da Dotação Orçamentária

6.I - A

despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade
Orçamentiiria: 16903
I I - Programa de Trabalh o: 1 3392ó219283 1 .000 1
Ill - Natureza de Despesa: 339039
IV - Fonte de Recursos: 100
6.2 O empenho é de R$ 114,290,p0 (cento e quatone mil, duzentos e noventa reais),
conforme Nota de Empenho no 2017N801785, ernitida em21/12/2017, sob o evento n,o 400091, na
modalidade ordinario,

I

-

CLÁUSULA SÉTIMA

- Do pagamento

7.1 - O pagamento sera feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira

de Contabeis do Distrito Federal, ern parcela(s), conforme a prestação dos serviços, mediante

a

apresentação de Notas Fiscais, liquidadas em até 30 (trinta) dias de sua apresentação devidamente
atestada pelo Executor do Contrato. As empresas com sede ou do¡nicílio no Distrito Federal, com

créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão
efetuados exclusivamente, mediante crédito em conta corente, em nolne do beneficia¡io junto ao
Banco de Brasília S/A - BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência
onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n" 32.76'l/2011.
7.2 - Passados 30 (trinta) dias sern o devido pagamento por parte da Administração, contados
a part¡r do ateste do executor para os serviços co¡rstantes da nota fiscal, a parcela devida será
ahßlizÃda monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a dala do efetivo pagamento, de
acordo com a variação "pro rata telnpore" do IPCA.
7.3 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:

I-

$

Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
3, de2.5.2007), observado o disposto no a¡Î. 4o do Decreto no 6.106, de 30.4.2007;
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela
CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.. 8.036/90);
lll - Certidão de Regularidade com aFazendado Distrito Federal;
lV - Certidão de regularidade trabalhista, nos termos do inciso IV do art. 27 daLei n.8.666/93, com a
nova redação dada pela [æi n.72.440, de 201L
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CLAUSULA OITAVA- Do Prazo
O Contrato terâ prazo de vigência de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA NONA -I)as Garanties
Para

o fiel cumprirnento das obrigações contratuais, seÉ exigida da licitante vencedora

a

prestação de garantia no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 5o/o
(cinco por cento) do montante do contrato, ou seja, o valor de R$ 5.714150 (cinco mil, setecentos e
quatorze reais e cinquenta centavos), mediante uma das seguintes modalidades:
I. Cauçõo em dinheiro ou em títulos da dívida pirblica devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro de sistema centralizados de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Cenhaldo Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 11.079,2004)
ll, Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994).
III. Fiança Bancária (Redação dada pela Lei 8,883, de 8.6.94)

CLÁUSULA DÉClltlA

-

Da Responsabilidade do Distriro Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Das Obrigações e Responsabilid¡des da Contrarada
1

L l - A CONTRATADA terá as seguintes obrigações:

-

[ apresentar até o quinto dia útil do mês subsequente, cornprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários resultantes da execução do Contrato;
Il - apresentar comprovante mês a mês do efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre
a folha de pagamertto dos empregados, de modo a resguardar os direitos trabalhistas destes e a
possível responsabilização subsidiaria do DF, assim como recolhimento dos encargos fiscais e
comerciais, e as seguintes obrigações:
III - arcar com o pagamento dos salários e dernais verbas decorrentes da prestação do serviço, tais
como seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes e outras
que porventura venham a ser criadas pelo Governo, assumindo ainda, a responsabilidade por todos os
encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, vez
que seus empregados não terão vínculo empregatício com a Secretaria de Estado de Cultura do DF;
IV manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas,lodas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
V - manter em seu quadro de pessoal um nú¡nero suficiente de profissionais capaciüados, de modo que
possibilite a prestação dos presentes serviços;

-

VI

-

VII

arcar com todos os custos ¡recessários à execução da presente contratação;

-

dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade porventura existente na

execução dos serviços;
VIII - cumprir rigorosamente a Lei Trabalhista as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho, o
Código Civil e demais regulamentos aplicáveis às relações de trabalho e contratuais administrativas;
IX - comprovar a regularidade fiscal também enr relação ao Distrito Federal para que seja efetivado o
pagamento;

X-

apresentar pruzo

de

entrega conforme Edital

PREGAO/SECULT e seus Anexos;

de

Pregão Eletrônico

no

028/2017-
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XI - Instruir seus empr€gados a respeito das disposições presentes neste Contrato mantendo, durante
toda a sua execução, as condições de habilitação e qualifìcações exigidas no ato convocatório;
Xll Responsabilizar-se pelo transporte, instalação, desinstalação e entrega de materiais e¡¡ locais

-

pré-determ i nados pela CONTRATANTE;

XIII - Realizar os testes nos equipamentos, após a sua instalação;
XIV - Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza e promover a
troca de materiais rejeitados, sempre às suas expensas, quando solicitados pela CONTRATANTE,
dentro do prazo máximo de l2 horas após notificação;
XV- Utilizar-se de ferramentas adequadas e recomendadas em especificações técnicas e manuais dos
fabricantes dos respectivos equipamentos;

XVI - Permitir e facilitar, a qualquer

tempo, a fiscalização pela CONTRATANTE dos serviços a

serem executados;
XVII - Fazer por sua conta e risco os testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
a boa execução dos serviços, be¡n como responsabiliTar-se por todas as liberações necessárias junto

aos órgãos competentes do DF (Corpo de Bornbeiros, Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública,
Juizado de Menores, AGEFIS, Secretaria de Saúde, CREA/DF);
XVIII - Responsabilizar-se integralmente pelos atos de seus empregados praticados nas dependências
da CONTRATANTE ou mesmo fora delas, que venham a causar danos a esta ou a seus funcionários,
com a substituição imediata destes;
XIX - Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE, seus
bens, pessoas ou bens de terceiros, em decorrência do descumprimento das condições aqui definidas,
por falha na execução dos serviços ou por emprego de peças inadequadas;
XX - Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrçntes da

legislação habalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre seus empregados e a
CONTRATANTE vínculo empregatíc¡o ou de qualquer outra naturezÂ, razão pela qual correrão por
conta exclusiva da CONTRATADA todos os ônus decorrentes de rescisões de contratos de trabalho e
atos de subordinação de seu pessoal;
XXI - Caberâ a empresa com sessão eventual de montagem de eventos e afins, efetuar uma visita

técnica e elaborar um relatório de postura fisica de recebimento do patrimônio pública (área de
montagem do evento), a qual, se verificará as condições de integridade das instalação fisicas, e a
importância de ressaltar com registros fotográficos e descritivos técnicos, qualquer tipo de
inconforrnidade ou dano nas instalações fisicas, A mesma ficará responsável pela implantação,
manutenção, tratamento e desmontagem de qualquer tipo de estrutura a ser implantada no local.
XXII - Para a entrega da ârea, será observada a limpeza de todo o perímetro de montagem e
responsabilidade da empresa, com atenção aos resíduos sólidos e resto de material de montageln e lixo
de qualquer n iurezadeixada pela empresa,
XXIII - A entrega final, só se dará, mediante entrega aso órgãos competentes, de um relatório de
postura de entrega da área pública, a qual deverá contar levantamento fotográfrrco com laudos técnicos
informando as condições de entrega. Em havendo qualquer tipo de dano ao patrimônio públíco, a
empresa se responsabtlizarâ pelos custos e reparos necessários para reestabelecer as condições a qual
lhe fo i entregue

in

icialmente.

XXIV - O não cumprimento

destes procedimentos poderá ocorrer a não liberação da área para início
de montagem e multas sobre o valor global do contrato.
I|.2-TERMOS E CONDrçÖES PARA EXECUÇÄO DO OBJETO DO CONTRATO:

Os serviços deverão ser executados conforme disposto no Termo de Referência Anexo I do
Edit¡t de Pregão Eletrônico n"028/2017*REGÃO/SECULT e seus Anexos;
I 1.3 -_ cumprir todas as obrigações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n"O2812017PREGAO/SECULT e seus Anexos de fls.350 a 378 da Pro¡rosta de Prcços de fls. 404 a 406, que
passam afazer parte do presente contrato, independente de sua transcrição.

-

I1.4 Não haverá, sob qualquer hipótese, a possibilidade de transferência ao Distrito Federal de
responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura

R
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inadimplidos pela empresa contratada, bem como formação de vínculo ernpregatício entre seus
empregados e a Administração, tudo nos termos do art. 71, $ 1o, da Lei n" 8.66G/93.
11.5 -Nos termos do Art, 66-4, da Lei no4.317/2009, incfuído pela Lei no5.375, de l2 de agosto de
2014, as empresas contratadas para execução dos serviços objeto deste Edital deverão reservar para
pessoas corn deficiência o mfuimo de 7Yo de vagas de trabalho surgidas em decorrência dos eventos.
I I '6 - Os administradores da contratada deverão prestar declaração quanto a não ocorência de
nepotismo. Em caso de inobservância da proibição, haverá suspensão de pagamentos até que ocoma a
regularização, sem prejuízo da responsabilização dos envolvídos, conforme Recomendação no
157/2015-24 PJFEIS - Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

-

Da Alteração Contratuat

lZ.l - Toda e qualquer alteração contratual deverá ser feita mediante a celebração de Termo
Aditivo, com amparo no art. 65, da Lei E.666/93, vedada a modificação do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA_ I)as Penalidades

l3.l

- O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato,

sujeitará a Contratada às sanções previstas no Edital de Pregão Eletrônico no 028/2017PREGÄO/SECULT e seus Anexos, descontada dos pagarnentos eventualmente devidos pela
Administração ou judicialmente, sern prejuízo das demais sanções previstas na Lei 8.666/93, faculiada
ao Distrito Federal em todo caso, a rescisão u¡rilateral.
13.2
26.993/2006;

-

Estara a Contratada sujeiø ao Decreto-DF no 26.851196, alterado pelo Decreto

no

inciso XVlll, clc art.27, inciso V, da Lei n. 8.666/93;
13.2.2- ^r1.78,da Lei no 10.520/2002.
^r1.7"
13.3. Em
caso de rescisão mot¡vada pelo art. 71 daLei n" 8.666/93, a Administração poderá
investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento
13.2.1 -

dos serviços.

CLÁUSULA DÉcIMÀ QUARTA- Da Rescisão Amigávet
O Contrato podera ser rescindido amigavelmerrte após autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, a depender do juízo de conveniência da Administração,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

-

Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das hipóteses legais previstas no art.78 da Lei
no 8.666193, sujeitando-se a contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma
legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

-

Dos DébÍros para com a F¡zenda pública.

Os débitos da Contratada para co¡n o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

L
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cL.,{usuLA

¡Écrut

SETIMA -Do Execuror

Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designará
Comissão de Executor para os Contratos que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de

O Distrito

Execução Orçarnentária, Financeira e Contábi l.

CLÁUSULA

A

nÉcrul oITAvA-Da

Publicação e do Registro

efìcácia do Contrato fica condicionada

à

publicação resumida

do instrumento pela

Administração, na lmprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

-

Do Cunprimento ao Decreto Distriúal n" 34.O3ll2f'l2

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
34,03112012). (Parecer no 330/2014

Corrupçäo, no telefone 0800.6449060 (Decreto
PROCAD/PGDr).
CLÁUSULA VIGÉSIMA

-

n'

Do FoTo

Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Brasília-DF,29 de dezembro de2017

Pelo Distrito Federal:

,â*(<NANAN LES}A CATALÃO

Pela Contratada:

MORAIS NETO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento
DOCU

fII

ñb---

15613 t2017

ENTO DE ARRECADAçÃO

DATA PAGAMENTO

29n?,2017

(cAu
CPF / CNPJ

NOME OU RAZÃO SOCIAL

PALCO LOCAÇÃO LTDA - EPP

02.486.14/,10001-25

ENDEREçO

CIDADE

QD 01 LT

i',n

e 28 SETOR eXennçAO ECON.DE SOBRADI

SOBRADINHO

COD.RECEITA

ESPECIFICAçÃO

9041

cAUÇAo

Ei' TNSTRUçÃO
i n¡ceeeN¡os ApóLtcE DE sgcuRo N" 07-077s-0206 856,

NO

820 I ?-PREGÄO/SECULT, VENCIMENTO: 2510320

Autenticação

I

mpressão

em:. 29 I I 21201

7

I8

UF
DF

CEP
70772060

DOCUMENTO

oF.

N0

040/2017-SECULT

VALOR

TNFORMAçÖES PREVTSTAS
02

TELEFONE
99836717

PREGÃO ELETRÔNICO

N'

5.714,50

Di&io Oficial do Distrito Federal
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Finrncci¡c c CoDtóbil. DAT
ASSfNATURA: 2tt rlc ¡tømb¡o rlc 201?. SIGNAI'A-

u

D

RIOSi Pclo Di¡oho Fcdcr¡l: LUIZ CUILHERME
nEtS. PiCONTRAT D^:
AMAURI DE IÉSI.JS BUANI^I-MEIDA

coNTnATO DE PRESTAÇÀO DE SERVIçO.5 N" 3rv20t?,
NOS TllRMos Do PADR^O N.01i2üì2.

PROCESSO N" 150.002580/20t7, cl-,\usul^ PRIMEIR.A - Dr¡ purcs: O DISTRfTO
FEDERAL, ¡lruvé¡ rl¡ SECRETARIA DE EST DO DE CUUIURA - CNPJ n"
0l-65t-021i/0001-ll9 0 u omprrre IrAl.CO l-OCAÇÃO l:l'DA. .lorüvLhtc ¡lc:r¡r:ninillu Contr¡tada. CNPJ D,ô 02.48ó,l44im0l-25.. rcprcscnrorfu por ARy DE MORAIS NDTO, n¡
qurlidudc dc Rcfnscnranac LcgüI. CL USUL TERCEfRA - Do Objcro: l.t - O Cqrtmlo
asrn Jrcl objcto r coniråtnçùo rlc cnrprcrar crpæializuhs no fomwinrcnSo dc cquipanrcntos c
scruiço rfin*, comO Íc8u: Si*(cmc dc Sonorizçào c lluminr4ilu dc Crundc Porrc, P¡lco
l2rll, lcndr Tllncl, Fomccimcoto dc Bitrutur¿r Mct¿lic¡ß (Bú¡isJd!, Alrmbrurlo, Fcchuñcnto Ccßo, Box truss), Prinéis ¡lc Led, Brtrìtc¡ros Qrimicos. Ccfrdorc.c rlc 500KVA c lll0
KVA, Cuborncnto c Di*rribuiçlo ElËtriø, Kii Mobiliário, Tcnd¡ lìirunitl¿l com Fehüncn¡o
c tquhur lfk l(1, 8x8. 616 c 5x5, Iìstrutuu dc Octailoñ (muntagcrn dc crnrarjnr c mtroc),
Scru¡ço dc Tnnrptrtcr. Scruiçl rlc Scguråilçe dc Shory, Scgtrnnçil Patrimonitl, Scruiço dc
Brigedicts, UTI c ÎJTE Móvcl, Fomccitnctrùo dc I'Nto nl¿úiuo, Scryiço rlc Rcqno Hnmlno
Ë¡|xciålizûo. Scrviço rlc AlimcnuçJo. ScrvÌF,r crúficos rlivcno¡. Rú¡ljo du Cohun¡cúç¡o
HT c mFo[, a rcalizur-sc no dj8 3l dc dø¡mbro dc 2017, connomc cFfEcificaçocñ c
cmdigöcs csubcLccidds no Editrl c sus Ancr6., corfomrc c.rpccificuçõcr c mndiçôø
csrubrlccid¡¡ no Edital dc Prcgilo ElclnìniÐ n'021i/2lll ?-PRECÃO¿SECULT c s0uÁ Áncxß
dc llt, 350 il 37ll dt PmFosrr dc Prcçnr dc lls. 4lX ¿ 406. n¡ Lci n' l().52(1. ic l'll07l2lr{12,
lxm ømo a Lci r' t,166, dc 2l /fl6l1993, *u!*idirriamc[tc, 3,2 - Rcûli2¡r o cvcnro ''RPVEILLON 2018', quc intcgro o prcjcro rhs Fc¡rivirlrrlcs dc Finr dc
nos diils l0 c.tL
tlc rlørnbro rlc 201?, n¡ Pminh¿ dqs OrixÉ¡ llærliz¡rl¡ ao lüdo^no,
dü Ponlc Honcsl¡no
Gu-inrlricr, is marycns rlo Lago Paranoú. AÉî Sul-ßr¿sllidDF), conr urna prsgr{ndç¡lu
erlslicu divcnifiqrdr frü¡ o !üblico do Dirrilo Fcdcrll c clrenro, com clauiicrç.io c
cnùrda l¡qc, 3.3. LgrES CONTRi\TADOS: l.olc 0t . ESTRUTURA ljE pALco. Li(c 0ú
- TINDA Ë,SFËCf^t-. Lotc 09 - uS'TRUTUR DE, SlANDs. I.o$ il . B^NHEI&OS
qUlMlCOS, CLÁUSULA QUTNTA - Do V¡Lu: 5.1 - O vqtor tout do contr¡lo é cstilnado
cm llS 114.290p0 (CENTO E QU^I'ORZE MIL, DUZENTO{i E NOVENTA REAIS).
froccdmrç do uçûtrcnto rlo Þirtlito F+rlcrul pnrr o cor¡cnlc rxcr0icio, nof tcmrÁs da
corru*frenduntc Lci OrçÙncnulril ¿\nul. CL^USIrL^ SlìX'f - f)u DotÈçÈo Orymctrlúriuó,] . Â dcxpc*a curcrá ù corr¡ du rcguitilc Doauçõo Otçåmcntúriar I - Unidadc Olr
çumcLrtd¡i¡: 169031 Il - Progrma dc T¡ll'qllto: ¡J,l92.62l9,2lill,0001: lll - Nrturczs ¡lc
Dcap4[:3391)-1t: lV - Fotrrü rlc Rcuu¡o*r 100, ó,2- O mponho ú dc Rg 114.2911,00 frcn¡o
c ¡luRtoræ mil. duæntù{ c noEnlE rcs¡s), confomc Notu rlc lìmpcnho n, 20lZNll0l7E5.
cmirida cm Llll1J2îl7, eb o cvcnlo n,. {m09t, na tnodalidudc orditrúrio, Cf_^USULA
OITAVA - Do Phrzoj O Contnro tcró pruzo r.lc vigënciu dc 90 (novcniu) d¡rf, r purrir dr dara

ds ¡u¡ qcinrtur¡, cf,ÄUsUI.A NoNÀ - Dq Cardntisr ptru o ficl curnirinrmtr rlus
obriguçöcf contrrhuir, rcrÍ uìg.ida dt licirunrc wnccdoru { lrcst(Co rlc gurantia no aro dr
r¡¡i¡rarur¡ do iÌßlrumcnao ønlr¡tuul no vllot crrc¡frendcntc I 5% (cirtæ pûf ccnto) ¡lo
ilhl¡nlc do contr¡lo, ou ncja, o v[lú ür RS 5-714,5(t (cìnco nril, 6otÉccntqr c qur(orz ruair
c cinqucnrr ænravor). CL^lrSUL^ f)l:{:lM^ Sln'fMÀ - Í)o llxccuor - O f)i¡iriru Fcrlcrul.
|br mc¡o ¡lr SECRETAnIA DE ESTADO DE CULTURA desigrffiá Conisüo rtc Exccuaor
Jnru or Conlrllos quc dcscmfEtrhrri {F illribu¡çòcs prcvistu nor Nonnas dc Exccuçôo
Orçumcntúrìu, Fin¡ncsiru c Cont¡lb¡1. D TA DA A.SSINATUM: 29 dc ¡lczgmbro rlc 20i?.
SIGNATARIGS: PGIo DiTITiIo F¡dcTaI: NANAM LF.SSA cATALÃo, P/C0NTRATADÂ:
ARY DE MORAIS NETO.
CoNTRATO DE pREST^çÀo DE SERVrçOS N" 39i20t7,
NOS TERMOS DO PADRÀO N" OIi2OO2.

N" lJ0.0rrz57rn0t7, (:t.^Uslll.^ ÞR|MUIR^ . Ltu¡ pu¡cn: O DIS.[RfT('
FEDERAL, ¡travé¡ rl¡ SECRETARIA DE ESTADO DE CULTUn^ - CNPJ n"
PROCIISSO

01.658.021V0m1-09 c s cNprcFtr sT R LOcAçÀo DE SERVTçOS OERAIS LTDÀ, CNPJ
n." 37,1J1.539r'0001-90, ncs0 ¡ao rcpl0rcntå¡jr ¡mr MIGUEL MENDONçA DE SOUZA, na
gulid8dc dc R0FænLunrc Lcgdl. CL^I,SUL^'t'tìRCl:fR^ - f)o Obiúo: l.t - (, (irntiltn
tcm
objcto u cmrrutaçio dc cm¡rcss c$pêciuliza¡l¡r no fonlæimcn(o dc cquipamc:rlo¡ c
rcrviços ufinr: Sirrcnru dc Sonorizl{ùo c llunrinuçûo dc Mcgu porrc, pulco l?x20. Fornwinrcnto dc lir(ruN(ùr Mctrllicu (Brniudl, ALlmhrulo, Fcch¡ntcnao Ccgo. Box Srrus),
Puir¡éi.r rlc Lcd, Tranrmirrûo Sirnultâncr, Scruiço rlc PrujcçÈl; Bmhcirui' euímicor. Gcrudqc{ dc 500KVA, 250KVA, Crbcmcnto c Disrrjbuiçeo ElÖlric!, K¡t Mobiliúrio, Tcn{a
Piruuri¡l¡l conr Fcch¡nlcnao c (ûñÂnhos 10x I 0, Sxlt c 5x5, EsuutuÉ dc Ocranurnt (tìonlqgcm
dc uumuin¡ c o¡tros). Scwjçn dù 'fflt$purLcr, Scruiço r.lu Hor¡xrlagm, Srviço rlc Sc
gurogr dc Show. UTE Móvcl, Fo¡ncc¡rncnto dc Posto mddico, Scruiço dc Rcru.* Hunruo
EspEciBlja¡lo, Scrviço ric Aliñql.rçio, Scrviçor Gtdficor divcf.ros, Rúdio dc Comutr¡crçlo
llT c Fogor d¿ aniflcios (EßpLrnüd¡ rto¡ Mini*drius c Pruinhu do¡ Or¡xús), Nill¡zûr[c no
tliu 3 I ¡!c dcæmbo dc 201?, cDnfomo cr¡rccìlicuçöcn c conrlìçtc urtdbclccids no l:lircl c
fcu$ Ancxor,, corfo¡nrc crfrccificsçõcr c cordiçõcr crrsbclcci¡hr no E¡lisl ¡jc prcß¡o Elcr'önico n127|2017-PREOÃOSECULT c rcuE Ancxos dc at$,524 a 550, rlu pmporru r.lc
Þrcço.r dc lìs, 684 ü 686, nu Lai n'' il).520,
t7tt07t2112, hcur como
n. ¡'.Crie, ds
Zlñ6t1993, ¡ub¡idi¿ri¡mcntc. 3.2 - LO-rES CONTR TArTOS: Luac 06 - lîrtrurur¡r mcrúliss
rlc dmuoçâo dc árcq c coiltcnçùo dc púbUø. Lolc 0? . Gmpo ¡lc Gcrr¡lqc* cncrg¡dfofçd.
¡liFu¡bu¡çùo clétric¡ c urmnonto. Lorc 09 E{(nrturo dc ¡r¡nd¡, Lolc lZ - Scrviços rlc
rggurtrnçr, l.ot0
- Scryiço dc u¡oir c uirtênr¡d ¡núdicu- Lorc 14 - Suviço dc trun¡forLo-

ktc

Nc

l, terça-felo, 2 do lanelro

de 2018

-

Scrviço rlc hosJx.bgcnr, t¡rc ló - Scrviços grrllicos pro:nocionai*, Lolc lt Scniço r.lc RH upcciuliarlo. Cf-AUSUI.A QUINÎA - Do V¿lùr: 5.t - O wlur ro¡{l do
conlnrto é rstimMlo cm Rl 410.ó46,76 IQUATROCIiNTOS fl DtìZ MfL, SETSCF-NTOS I;
QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SE|S CENTAVOS), froccdcnrc do orçmcnto
.lo D¡stdio Ìrlcrûl pùa o corcntc cclcicì0, no* lcrmot da co:rc¡fnndclrlc Lci Orçmcutáriu
Ahuål. CLAUSULA SEXTA - Dn Dotaç¡o olçarìcntórir: ó,1 - l\ dcsDcFncorc¡å ù cont[da
scgujnte fktr[çùo ()çumcntáril: I - Unirlulc Orçummlúriu: l(rr03l ll - I,rogrdnì{ dc1}ù
bulho: 11.392.ó2l9.2til.0lÌ0li fll - Ndtücu dc Do¡cra: 3lt{t39; lV - Foiltc dc Rccurþsj
100, 6,2 - O cmfrctrho e dc R$410.646J6 (quürroætrulË c rlcz mil, ic¡scdttos c qu¡rcnta c
rci.r rcuis c Ectcfirå c scis cçnuvos), conformc No]ä dc Enlpmho n' 20l7NE0l8l4, m¡l¡da
cm 2U\A2O17, sol¡ o cvcnro n.' 40lXl9l, na mulqlidadc ü¡tihürio, CLÁUSUL^ OITAVA Do Prdzo: O Cinrdt¡r lcrü pruar dc vigdncil rlc g0 (nov¡nLu) ¡liur, tr nut¡r dl da¡¿ dc nuu
ürß¡lrsturr, CLAUSULA NONÂ - Dlr GuÉni¡ås: PrrB o tict cumFritncnto rlar obrigr¡;õcs
cotrrruturiF, scri cxigida da licituuc vcncdlor3 ! FrcFEç¡o dc güBtrriû no u(o df, üsinslurs
do inslrumcnlo cmlÍrturl no vaìw ænc-rpurdcntc e s,rf (c¡rtco ¡rr ccnto) ¡lo nronurlc do
conlrüto, ou scjr, o vaLol dc l($ 20.532,13 (vinrc ¡¡il, quinl:cnro¡ 0 lr¡nt¡ c doir rcei¡ c t¡inu
ù rrùs ccnLsvor). Cf .AUSU|.A DÉcfMA sÉTtMA - Úo Excil]{lr - o Di¡uiro Fcrtcrul. lnr
nrcio d¡ SF.CRETARTA DF. ESTAIIO DF. CUUIUR^ dcrigmrd Comis*Èo dc Fxccürs púr
or Coiltr¿to* qué dHmpctrhüf rr rrribuiçöcs ¡rcvi*tu nrs Normu dc Exccuç¡o Otçamcrrr[ri¡,.Fi¡runcciru c Cont¡lbil. DATA DA ASSfNATURA: ?t dc dcæmbfû dc 2017.
SIGNATARIOS; PcIo DicITiIo FqIq¡I: NÀNAM LESSA CATALÃo. I/CþNTR,ATÂDA:
15

MtouEr. MDNDONç^ Dli SOUZA.

TERMO DE APOSTILA N'OI7/2017

() S*rcLúrio dc lirtrdo dc Clfrufr úil Dirlriro l:cr.lcrul nomcado Jrclo f)curunr rlc (l I rlc junciro
dc 2015, RESOLVE: EXPEDIR, cm wnfomid¿dccomo Arrigo 55, Prrúgrrfo unico, rl¡ Lci
tr'' l3.0ltÞ014 c ¡lc scordo coru ¡ Clóusulc Tcrcciru, ircm 3.-ì ¡!o Tsno dc Folncnio n''
017/201?-SEC, u Jrcæntc AI,OSTll.-4. rclbfEntc üo Prcjcto''cARNAVALESCA", uonr*nrc
Prwc¡¡o n' l50.tl01.745l2Di7,lirmulo unrrc rr¡.Sccrcauiu rlc Esludo ¡lc CültuE, CNPJ n,
113.65x.021{í1001.{19 c u Orgrnizrçùo dr Soc¡cdd.lc (:ivil - fBF.M - tNS't'tTln'O nOCl.lÀ fIi
EDUCAçÃo, ESPoRTE E M(ISICA, CNPJ h' ¡ 2.BtB,Iójim0t- 15. Conformc A¡mrrila lìcr
promgrrlo dc olicio o prazo dc vigêtrcir do Tc::¡o rlc Fmcnto n. 017/201?.SEC ¿lé
3imfU20lll. Brusllia-DF. 2? dc ¡lczcrrl¡ro rlc 2017. LUIS CUfLHERME
RE!S,

^LMEIDÀ

Sccrctú¡io du Esturlo r.lc Culruro

r

ITATIFf

CAçOES DE INEX¡G¡BIL¡DADE DE LICITAçÄO

instruç¡o contidu no poccrro SEI n 00,I50.000031125i2017-1ll e o ¡rruær
Jufl¡liø.Lcg¡Fltr{iv¡ c com fllcro no i:lcito IIf, do An- 25 c An.76,
dr Lci n' 8óó6,/93
^Ífcßsu¡¡a
c cEpirúlo lV do Dccrcto n" 34.577nÛi3, RTCONHEçO E RATIFICO ¡
incxigibilid¡dc dc ¡iciuçâo rcfcrcntc à cofltrå(Bç¡o rt¡rticr dc 'LUCIANO IBIAptNA., por
muio dc Convilc, no wlor dc R$ 15.000,00 (quinæ nriL lcrir), quc su o¡rc*nurú no dia
l0- 12-21)l7.coln dur4ào dc lf¡ tr)in, nû Iruçu dox Orjxür - Brdrili[-Dlr, nü frhglmw¡o (10
Prujcto ''Dìu rlo Smb¡'', dcnro dr¡ Fcstivirhrlc¡ do R¡vcillon/2lll8, rcnrcf,cn(Rdo fÉlu
scnhor LUCIANO IìCNTES CARCfA, CPF n' rÍ6.511,1t21-53, conformc hognma rtc
Trabalho n' 13.392.6219.4090.0f)97, Nrrurcza rlc Derpcsr 11.90.16, Fqtc 100. Dclcrm¡¡lo o
Conxidgrurdo

frvorÄvcl dtr

cnc¡:ninhsntmlo ¡l Suhccru[ria rlc AdilliniitrÉç¡o Gc¡l-SUÀG, p[r[ or dEfiåi¡ ffoc0dimmlr¡¡ nsws.r¡r¡tu, ltn 27 rlc tlrumhru ¡lc 2017, l.UlS CUll.I{ERMË Af ,MEIDA hElS,
Ssrctúrio dc lìraado dc OtlLurú,
Con*idcr¿ndo å ¡niúuçùô ønrida no Proccsso SÊl n. n0,150.0003824i201?-ó5 c o parcccr
lì{vûúvcl dE
luridicolcgìslativa c com ft¡lcro no lnci.þ ìlf, dô Anigo 25 ó urigo
2fr, rla fæi tl.fü6l93,
^FFcrNüia
c crp¡rulo IV ¡lg Dærcto n.34.57?20I], RECONHEçO E RATIFfCO
a inùxigibilidr.lc dc liciruçito rcfcrcntc ù cmurtdçùo ütfrtic8 dc ,,RENAIA JAMBEIRO', pot
rrcio dc Conv¡tc, no y¡lor dc nS 15.000.00 (quinzc mil rcoir), quc sc Btrcf,cnt*ú ilu d¡û
31ll2l2Írl'1, iri 21:ülh, cotn dilrdçÈ. rlc ó0 min., na Pnçr dor Orixór - BE¡ílis/DF, tr8
prcgrrnrrçìo rlo Pojcto ''Di[ ¡.lo SffibE' dcnro dar Fcs¡ividadcs rlo Rcwillor/2ot8, re
prclcnrul8 pcla smprc6a RENArA DO N^SCfMENTO JAMBETRO DE MORAES, CNÌJ n"
22.170.ú23llxl0l-45. üonfonhu Prugnmtr rlc liabrlho t.1.392,6219.40m.0097. Nururua tlc

Dcspru 3!-xl-39, Fo[3c

100, f)ctcmino

o cncuilthûtnctto ù Sul¡¡*rcr¡ri¡ dc Arll¡i-

nirtnçùo GcruL - SUAC, Dr¡q or ¡lcm¡i¡ fuoccdimcnSor ltcccxttriob. Em 2? dc dczøbrc dc
?017. LUIS CUfLIIDRME ALMEID REfS. Sccrc¡úrio dc Errudo dc CuLruru

ltr

!

ic

ll

Estc dmumcnþ lulc ær vrifrculo no cndøcço
pdo crnig¡r 5fill 20lla0lOzüXXll

¿L¡

-

clc|¡utho hûpr'

ÿw-irl[pv.bhÈlìjdl|lltd,

COOPERATIVA SOL & ìfAR DE TURI8MO E LAZER
¡,SSEMBLÉIA CER¡.L EXTR¡.OR,DINÁRI/\
uDlT t_ DE (:()NVO(.^(:Ã0
O pr*idcntc dn Coopcmrivu Sol &, Mq dc T\¡ri¡mo c l¡zcr, ønfonnc rrl 38, Lci 5,764tr1,
ænvæa N usciarlos, quc ncru daß silttm 1159, pun sc ruunircm 0nl AsÈcmblé¡d Gdül
Extraordinlrrir, c rcr rc¡liad¡ na rcdc d¡ Sol & Mrr, no SIG, quudn 08, n', 2,308, rûls 102,
l0.0l.20lli, crn fnimcin convocaçãor ùs 0Eh, com ¿ p¡c¡cnçB rlu 2/3 (doi¡ tøços) do
[ttmcro dc [ttocj!¡lo-r; cm rcgulda cüMcå4ð0, Às fBh, com ! prcficilça d¡ mct¡dc n¡i¡ um
do nümcru tutrl rlc urræildos; c, ctn tcrcciE c ükirn! convruçüo, ót l0l, cum û prcsEnçr
mfrr¡ñd .lc l0 (ds) aroriqlo-{, f}ant dolibcrdr sbrc n ¡cguinlc n¡ua¡t l. prcetuçÈo dc urnrrr
do cxc¡cfcio dc 10ll' co[actrdo Rc]stório dc GcFÈo, Brlarrço Patrimoniut c prrcçcr ¡lo
(ion*ulho l:i¡ccll 2, lìlciç'ûo drr Lbnrlho Fi¡ql. Bru¡iLie-lll: 2f) rlc tlozcmhnr rlc 201?. Rcmy
Oorgß Nc(ù. Prc¡i¡lcnrc-

(ñ

DAR-I. r ?ÿ20r

7.

Docunrcuto ussinrrlo rligiralmcnrc confomc MP n 2.2m-2 dc 24i 0tl/3001, quc inst¡tui ü
lnfruu¡lrutu¿ du Chuvc¡ lúblicu B¡uitcir¿ - IUP-Bruil

