
PREFFI'l't;RA \lllNICIPAL l)E PltJNIA
SECRETARIA l)E AI)NTINISTRAÇÃO

Av. Feliciano Lopes. n' 238. Acaiaca.
CEP: 29285-000 - telefone(28) 3520-5487

DISPENSA DE LICITAÇÃO No026/2021
2021

PROCESSO: 8623/2021

O MUNICÍPIO DE PLUMA. Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Municipalde Turismo,
Exporte e Lazer, adiante denominado Contratante, órgão da Administração Direta do Poder Executivo,
nscrita no CNPJ no 27.16S.695/00Ct1-18, com sede na Av. Feliciano Lopes, no 238, Acaiaca, Piúma/ES,

CEP Ro 29285-000, com fulcro no Decreto 1'municipal no 1.666/2019, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. PAULO CELSO COLA PEREIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o na 031.516.777
70, residente e domiciliado neste Município, designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa S.DA C. D SHUNK ME, inscrita no CNPJ sob o no 11.440.324/0001-67
estabelecida Rua Santa Luzia. 26, Novo Horizonte. lconha/ES - CEP. 29.280-000, neste ato
por seu representante legal, o Sra. Simone da Conceição Duarte Schunck, brasileira,
portadora da Carteira de Identidade no 2.228.467-SPTC/ES, inscrita no CPF sob o no
118.363.657-13, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido
no Processo Administrativo, considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 de
21/06/1993 e suas alterações têm, entre si, como certo e ajustado o presente contrato, mediante as
seguintes cláusulas e condições seguintes, e fazem parte integrante deste contrato independente de
transcrição da proposta de preços da contratada

CLA USULA PRIMEIRA - DO OB3ETO
1.1 - A Apresentação, deste contrato tem por objeto a Prestação de serviço de recreação infantil, com
locação de brinquedos, carrinho de pipoca, carrinho de algodão - doce, carrinho de cachorro quente,
carinho de picolé, para atender específico público, contemplando aproximadamente 600 crianças do
Município de Piúma
1.2-0 Evento terá duração de 4(quatro) horas, tendo início às 14:00 horas com termino às 18:00 horas,
no dia 03 de outubro de 2021

2.1 - O presente contrato está vinculado aos termos do processo administrativo no8623/2021,do qual
decorreu a presente contratação dlreta, nos termos do art. 25,111 da Lei 8,666/93,bem como às normas e
diretrizes da Lei Federa18.666/93

CLÀUSULA]EnCEiBA - DO REGIME OE EXECUCAO
3.1 - Regime de execução indireta. contrato de prestação de serviços em empreitada por preço globo
em caráter irrevogável e irretratável

4.1 - O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do
nstrumento, podendo o mesmo ser prorrogado a rigor do especificado no artigo 57 da lei 8.666/93,desde

que publicado na forma da ie

4.2 - A execução do show se dará por no dia especificado na Cláusula Primeira, item 1.2, deste contrato,
sob responsabilidade e fiscalização da Secretaria Municipal de Turismo, Exporte e Lazer da
Prefeitura de Piúma

L$ÇAUSULA QUINTA : OQ VALOR E FORMA DEeAGAl41NIQ
5.1 - O valor globaldos serviços é de R$ 11.350,00 (onze mne trezentos e cinquenta reais)

5.2 - O dep(5sito deverá ser efetuado no BANCO BANESTES - AGENCIA 149- CONTA CORRENTE N
20302519 - TITULAR: S. DA C. D. SHUNCK OO NASCIMENTO CNPJ:I1.440.324/0001-67

Avenida Feliciano Lope! 238, Acaiaca - Piúma-ES - CFP. 29.285-000
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6.1 - O presente contrato poderá ser modificado por interesse público e conveniência administrat va nos
moldes estabelecidos pela Lei no8666/93 e alterações.

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da dotação orçamentária
abaixo

ANO 1 SECRETARIA

2021 l Turismo,Esporte e
Lazer

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA '-«« =:::= "-" ''«»
412 1001/1530 11.3S0,00

000010001.2369500302.084-339039
Outros Servicos de Terceiros --

8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido na forma disposta no art. 58, ll c/c art. 78, 1 e/ou art
55, IX c/c art. 77, bem como pelos motivos elencados no artigo 79 da Lei Federal n' 8.666/93
8.2 - Em todo caso, o instrumento de distraio conterá a fundamentação expressa dos motivos
rescisórios, operando o que determina o Parágrafo LJnlco do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93 e
disposições correlatas
8.3 - Consideram-se motivos para rescisão contratual, resolvendo-se o presente contrato com a simples
devolução pela Contratada de eventual valor pago antecipadamente pelo Contratante sem aplicação da
multa contratualde 50% (cinquenta por cento) os seguintes motivos
8.3.1 - Em caso de envolvimento em acidente de transporte durante o percurso até o localdo evento e
que venha a impedir o cumprimento contratual, devendo a CONTRATADA ressarcir qualquer valor, se
pago antecipadamente, ao CONTRATANTE
8.3.2 - Em caso de fortuito ou força maior que venha impedir a locomoção da CONTRATADA no dia do
show, motivos esses compreendidos por tempestades, durações, inundações, etc., ou qualquer outro fato
ocasionado pela natureza, bem como outros, tais como falecimento de componentes do grupo/equipe e

8.3.3 - Em caso de enfermidade dos componentes da empresa S.DA C. D SHUNK ME que
impossibilite a prestação de serviço, (devidamente documentado com Atestado Médico);
8.3.4 - A parte que der causa à rescisão ressalvados os direitos da Administração, incidirá em multa de
50% (cinquenta por cento) do valor do cachê combinado, independente do motivo que cause o
cancelamento do show
. CLÁUSULA NONA DA RESPONSABILIDADE GERAL E TKIÊÜtÁÃJÃ
9.1 - As despesas de natureza tributária, previdenciária, sociais e trabalhistas e de natureza civil, serão
de inteira responsabilidade da Contratada, que para tanto exime a Contratante de quaisquer
responsabilidades por eventual inadimplência

etc

IO.l - Os serviços objeto do presente contrato serão executados sob responsabilidade direta dos
titulares da CONTRATADA, assim identificados no instrumento de constituição, os quais pessoalmente
responderão por todos e quaisquer prejuízos impostos ao Contratante ou a terceiros

l0.2 - Pela inexecução dos serviços responderá a Contratada com os prejuízos causados à Contratante e
multa de 100% sobre o valor do presente contrato

11.1 - 0 horário do evento deverá ser cumprido rigorosamente conforme especificado na Cláusula
Primeira deste contrato
11.2 - Permitir a reprodução fotográfica, gravação ou transmissão sonora e ou visualdo espetáculo para
fins exclusivamente institucionais
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11.3 - Prover ás suas expensas locomoção (transporte) de sua cidade de origem até a Cidade de Piúma/
ES, hospedagem e alimentação para o pessoale artistas
11.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas
no processo
11.5 - Conforme TAC firmado com o PM/ES fica terminantemente proibido que o artista execute show e
música de funk.
CtAUSUtA DÉCIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE OA CONTRATANTE

12.1 - Providenciar por sua inteira e exclusiva responsabilidade financeira todas as licenças e alvarás
necessários à realização do espetáculo, inclusive junto à Prefeitura ou repartição pública responsável
local, ao Corpo de Bombeiros, Instituições Arrecadadoras de Direitos Autorais, bem como, todas as
demais entidades que possam interferir na realização do espetáculo, notadamente as repartições fiscais;

12.2 - Ceder a CONTRATADA o palco completamente livre e desimpedida impreterivelmente com OI
(uma) hora de antecedência ao horário da apresentação; os equipamentos de sonorização, deverão
estar montados, testados e liberados para uso do show de animação com OI (uma) hora antes do
show, seguindo as especificações técnicas, para prévia aprovação da produção dos artistas

12.3 - Cabe ao CONTRATANTE diligenciar junto à segurança pública e, se o caso, fornecer segurança
particular para a totalintegridade física dos artistas envolvidos, sua equipe de produção e do público em
geral, estendendo-se aos equipamentos e instrumentos ora utilizados na realização do vento contratado.

12.4 - A segurança mencionada abrange desde o momento da chegada dos ARTISTAS e de toda a sua
equipe na cidade onde se realizara (ão) o(s) evento(s), estendendo-se por todo o horário de permanência
no(s) laca(is) do(s) espetáculo(s) e no período que permanecerem a disposição do CONTRATANTE

12.5 - O(s) evento(s) poderá (ão) ser interrompido(s), a qualquer momento, caso seja constatado
mperícia profissionaldos seguranças e/ou comportamento inadequado por parte do público presente com
relação aos artistas.

12.6 - Torna-se terminantemente proibido, o acesso e/ou permanência de pessoas no palco que não
sejam diretamente ligadas à apresentação, com exceção de pessoas prévia e devidamente credenciadas
pela produção dos artistas

12.7 - Ressaltamos, que o espaço utilizado para a realização do evento, será em localamplo e arejado
Iha do Gamba", possuindo estrutura apropriada para o cumprimento dos protocolos sanitários de saúde.

sendo possível realizar a programação com segurança para todos os envolvidos. Ainda frisamos que o
proposto só será realizado se o cenário da pandemia da Covid -19 for favorávele se as medidas previstas
no Mapa de Risco permitirem talação. Disponibilização de álcoo170%, escalonamento das brincadeiras.
manutenção de distância de segurança de 1,5 m entre pessoas, teste para febre em todos os prestadores
de serviço, seguindo as regras municipais e estaduais de proteção, com protocolos de segurança
higienização, e de convívio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 0AS RESPONSABILIDADES COMUNS DAS PARTES

13. 1 - DA CONTRATADA
a) executar o objeto deste com lisura, eficiência e boa técnica;
b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;
c) observar a função socialdo contrato, assim como o interesse público presente

13.2 - DA CONTRATANTE
a) manter as condições que permitam a boa execução dos serviços contratados;
b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;
c) tomar as medidas necessárias para a formalização plena do presente contrato

CLÁUSULA DECIDA QUARTA DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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14.1 - O acompanhamento E a execução do presente CONTRATO ficarão a cargo de Jelves Rangel
Bourguignon - Mat. NO 1219, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93

14.2 - O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a CONTRATADA
adotar as providencial necessárias;
c) Garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes
relacionados a prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atou da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo

14.3 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15.1 - Em decorrência das faltas cometidas pela contratada se aplicará as disposições da Seção V, do
Capitulo 111, da Lei Federa18.666/93. sem prejuízo das perdas e danos devidamente-comprovados, bem
como àquelas sanções previstas no Capítulo IV desse mesmo diploma

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1 - Para a solução dos casos omissos no presente contrato, assim como no caso de prejuízo causado
por quaisquer das partes do contrato, aplicar-se-á a Lei Federa18.666/93 e supletivamente o Código Civi
Brasileiro de demais legislações vigentes

CLÁusuLA oÉcxMA SÉTIMA - OA ANTZCOKn!!pç4Q.
lili= Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja. ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE
18.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficialdo extrato deste contrato

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO .
ié.l = As partes alegam o Foro da Comarca de Piúma/ES para dirimir as controvérsias porventura não
resolvidas pela via administrativa (art. 55, $ 2o)

19.2 - E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de
gualteor e forma, na presença de duas testemunhas

Piúma ES, 30 de Setembro de 2021

PEREI RA
M U NICIPAL

TANTE
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PREFEITURA \lUNI(:lPAL l)E PLUMA
SECRETARIA DE .41)NlINISTR.4çAO

Av. Feliciano Lopes. n' 238. Acaiaca.
CEP: 29285-000 -- telefone(28) 3520-5487

.â-. Q . ..ç......; .,d ..0-., -.1\cc q\-..t.L
S.DA C. D SHUNK ME

SIMONE DA CONCEIÇAO DUARTE SHUNCK
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome:Lorena Marid Anss]
CPF Ro: 097.264.237-40

l 2
Nome: Rosilene Monfradine D.Reinoso
CPF Ro: 094.072.927-03
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ANEXO ll ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 000094/2021

Dispensa N' 000026/2021

ARP N' 000094/2021

Processo: 008623 / 2021

Empresa: S. DA C. D. SHUNCK
CNPJ: 11.440.324/0001-67

Endereço: RUA SANTA LUZIA, SN - NOVO HORIZONTE -lCONHA - ES -CEP: 29280000

Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES

Código Especncação

LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS COM NO
MÍNIMO 2M X 2M
com no mínimo 2m x 2m, incluindo montagem e
desmontagem. capacidade mínima de 05 (cinco)
pessoas por vez. com monitor em tempo Integral
para o período de 04 (quatro) horas

Marca Unidade Quanffdadel Unitóúol va/or rota/

00000545 UND 2.0001 250,000 500.00

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO CAMA ELÁSTICA
brinquedo cama elástica de no mínimo 3.50 metros
de diâmetro, com montagem e desmontagem.
capacidade mínima para 04 pessoas por vez, com
monitor em tempo integralpara o período de 04
(quatro) horas.

750.0000000391 UND 3,000 250,000

i.ÕéÁÇÃO DE CASTEUNHO iNFIÂVEL DE NO
MÍNIMO 3MX3M
brinquedo castelinho inflávelde no mínimo 3m x 3m.
com montagem e desmontagem. capacidade mÍRim8
para 04 pessoas por vez. com monitor em tempo
ntegralpara o período de 04 (quatro) horas

'ÍÕêÃêÃÕbE UM FUTEBOL DE SABÃO DE NO
MÍNIMO 8M X 5M
brinquedo futebolde sabão inflávelde no mínimo 8m
x 5m. com montagem e desmontagem, capacidade
mínima para 8 pessoas por vez, com monitor em
tempo Integralpara o período de 04 (quatro) horas

t.ÕêÀCÃo DE TOBOGÃ INFLAV10 DE NO MÍNIMO
6M DE ALTURA X4.5M DE LARGURA E 5M DE
EXTENSÃO
brinquedo tobogã inflávelde no mínimo 6m de altura
4,50m de largura e 5m de extensão. com montagem
e desmontagem. capacidade mínima para 4
pessoas por vez. com monitor em tempo integral
para o período de 04 (quatro) horas

00000548 UND 2.0001 400,000

800,0000000546 UND 1.0001 800.000

.200.0000000549 UND 2,0001 600,000

[õCAÇÁO DE PAREDE DE ESCALADAINFLÁVEL
DE NO MÍNIMO 4M DE ALTU RA
brinquedo parede de escalada inflávelde no mínimo
4m de altura. com montagem e desmontagem.
capacidade mínima para 4 pessoas por vez, com
monitor em tempo integralpara o período de 04
jquatro) horas.

00000550 UND 1.0001 600.000 600,00

00000779

00000780

SERVIÇO DE nÊêREAÇÃO COM PINTURA FACIAL
para no mínimo 300 crianças. com desenhos
diversos. materiais e monitores por conta da
contratada.

1,0001 600.000

SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM BRINCADEIRAS
do tipo ovo na colher. corrida de saco. e outras que

UND 1.0001 700.000 'oo.oo
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resgate as bfincaderías antigas, com no mínim-
(dois) monitores. pelo período de 03 horas

02

SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM OFICINAS
de perna de pau. a oficina tem a finalidade de
ensinar a criança a utilizar o equipamento perna de
pau realizando assim o resgate circense
trabalhando o equilíbrio e a disciplina da criança. o
contratado deverá ter no mínimo 08 pares de perna
de pau, com no mínimo 02 (dois) monitores, pelo
período de 02 horas

00000781 UND 1,0001 700.000 700.00

SERVIÇO DE ESCULTURA EM BALOES
serviço de escultura em balões, oficina de balões
com materialincluso. com monitor especializado
para a confecção de bichinhos e atender no mínimo
400 (quatrocentos) balões.

00000782 UND 1,0001 500.000 500,00

i.ÕêÃêÃo tiE CARRINHO OE plcOLE
deverá conter picolés de sabores sortidos para
servir 200 (duzentos) unidades por evento. com 01
funcionário por carrinho. maior de idade, para
distribuição do produto.

00000394 UND 3.0001 300,000 900,00

LOCAÇAÕ õE CARRINHO DE PIPOCA
deverá ser incluso o material. devendo ser servida
a pipoca pronta, salgada em saquinhos de papel
medindo no mínimo 7,5 centímetros de largura por
15 centímetros de altura para servir 300 (trezentosl
unidades por evento.

os carrinhos de pipocas deverão ser fornecidos em
materialmetálico galvanizado ou alumínio com
protetores nas laterais protegendo a área do
queimador e armazenagem em toda a lateralidade
de contado com o público. com altura mínima de 50
centímetros, bacia de armazenagem das pipocas
prontas em materlalplástico atC)xico com tampa
compartimento separado para armazenagem do
milho. sale óleo com portas para isolamento do
ambiente externo, botijão de gás pequeno e com
sistema de condução do gás certificado oelo
inmetro

UND00000554 2.0001 300,000 600.0

deverão ser fornecidos com proteção em todas as
laterais de alcance do pública, cabo elétrico pp.
antichama, para servir 300 (trezentos) unidades de
algodão-doce no padrão mínimo de 10 centímetros
de diâmetro de largura por 15 centímetros de
diâmetro de altura. com palito em madeira leve
atóxtca sem ponta afinada. com 01 funcionário por
carrinho. maior de idade. para facção e distribuição
do produto

00000551 UND 2,0001 300.000 600.00

LOCAÇÃO CARRINHO CACHORRO QUENTE
carrinho de cachorro quente, a alimentação deverá

acondicionada em saco plástico atóxico.
transparente e resistente, de maneira higiênlca e
ordenada, sem danos ao formato do pão que
deverá ser no tamanho mínimo de 14 cm. com
recheio de molho de tomate. salsicha e batata palha
e guardanapos de papel, deve apresentar cor.
cheiro, sabor, textura e aparência agradávele
característica do produto em excelente estado de
conservação. para servir 300 (trezentos) unidades
por evento.

2.100.00
00000553 UND 2,0001 l.050,000

Totalda Secretaria: 11.350,00
TotaIGeral;.41.350,00


