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Anexo VII 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E ESTRUTURAS 

PERSONALIZADAS (ESTANDES) QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO D. PEDRO II 

E .......................... 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, FUNDAÇÃO D. PEDRO II, pessoa jurídica de direito público, 

com sede nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Cabral, 370, inscrita no 

CNPJ nº 01.072.472/0001-12, neste ato representada por seu Presidente, Sr(a)....................................., 

portador(a) do RG nº ................, CPF nº ....................., doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro, a empresa (...........................................), com sede na cidade de 

(............................), sito à ........................................nº........................, CNPJ nº ................................., 

neste ato representada pelo....................................., portador do RG nº.............................., CPF 

nº................................., doravante denominada simplesmente  CONTRATADA, tem entre si justo e 

contratado em decorrência do Processo de Compras nº: .........., PREGÃO DE PRESENCIAL Nº 

......................., o que segue relatado nas cláusulas e condições abaixo: 

 

1). DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para prestação de montagem de estruturas provisórias e 

estruturas personalizadas para realização da 14ª Feira Nacional  do Livro de Ribeirão Preto. 

Conforme Memorial Descritivo/Anexo I do Edital de Licitação. 

 

2). DO PREÇO: 

Para a execução do objeto ora contratado e descrito na cláusula anterior, a Contratante pagará à 

Contratada o valor de R$ .......... (..................). 

 

3). DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal previamente 

atestada pela Contratante, com as devidas anotações quanto à perfeição da execução dos serviços e 

cumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais, com a indicação do número do 

Processo de Compras com a identificação da parcela a que se refere. 

 

3.1. A Contratada, para se habilitar convenientemente a qualquer pagamento, deverá estar em dia com o 

cumprimento de todas as suas obrigações tributárias e encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, 

obrigando-se ainda, a apresentar à Contratante, quando solicitado, guias de recolhimento de encargos 

sociais e impostos sobre serviços ISS, devidamente quitadas, seguros, etc., pelos quais responderá 

isoladamente. 

 

3.2. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato correrá por conta 

exclusiva da Contratada, desde o início até seu término, bem como os encargos inerentes à completa 

execução do presente contrato; 

 

3.3. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, 

quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços prestados. 
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4). DO PRAZO: 

O presente contrato terá duração de 30 (trinta) dias.  

 

5) - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem de 

estruturas provisórias e estruturas personalizadas para realização da 14ª Feira Nacional  do 

Livro de Ribeirão Preto. Conforme Memorial Descritivo/Anexo I do Edital de Licitação. 

 

5.2. A empresa contratada, responderá civil e criminalmente pela segurança dos seus equipamentos e 

serviços, ficando ainda responsável por todas as medidas de segurança, laudos, atestados e quaisquer 

outros documentos relacionados à seus serviços e equipamentos para efetiva liberação do evento junto 

aos órgãos públicos e fiscalizadores. 

 

5.3. Todo sistema deverá estar 100% aterrado e equalizado, bem como os serviços, objeto da presente 

contratação, deverão ser conduzidos conforme as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às 

legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou demais determinações do 

Poder Público e órgãos competentes. 

 

5.4. A empresa selecionada na presente contratação deverá proceder, por sua conta, o devido 

recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART´s), emissão de atestados, laudos, 

declarações, plantas e toda a documentação relativa aos seus equipamentos e serviços, para a 

viabilização e legalização do evento junto aos órgãos competentes, dentro do prazo estipulado e 

conforme solicitação da CONTRATANTE. Não poderão ser cobrados posteriormente os custos para a 

elaboração e emissão destes documentos.   

 

5.5. Quaisquer materiais e partes destes materiais que estiverem sujas, danificadas ou não seguirem as 

especificação contratadas devem ser imediatamente substituídas por outras em bom estado de uso e 

limpeza, conforme avaliação da CONTRATANTE. 

 

5.6. Todos os equipamentos devem ser montados nos prazos e locais definidos pela CONTRATANTE e 

conforme planta geral do evento, previamente elaborada. A segurança de todos materiais, incluindo 

ferramentas e materiais de suporte, será de integral responsabilidade da empresa CONTRATADA 

durante todo o período de montagem e desmontagem do evento.  

 

5.7. Montagem: o início das montagens será no dia ....... de ............. de 2014, a partir das ....h da manhã. 

Todas as estruturas devem estar completamente montadas e desimpedidas para uso até as .....h do dia 

...... de ......... de 2014. Fica a critério da CONTRATANTE a revisão destes prazos, caso necessário e 

mediante comunicação prévia as empresas CONTRATADAS.  

 

5.8 - Desmontagem: todos os Equipamentos devem ser completamente desmontados e todo material 

retirado dos locais do evento até as ..... h do dia ....... de ........... de 2014.  

 

5.9. Todos e quaisquer danos ou avarias causadas no local do evento e/ou em suas instalações, pela 

empresa CONTRATADA, bem como por qualquer de seus funcionários próprios ou terceirizados, 

deverão ser integralmente reparados e/ou ressarcidos sem nenhum ônus para a CONTRATANTE e sob 

sua avaliação, em um prazo máximo de 5 dias.   
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6) – DA FISCALIZAÇÃO: 

Fica expressamente consignado que a fiscalização da execução do objeto do presente contrato estará a 

cargo e a exclusivo critério da Contratante, Fundação D. Pedro II, através da Diretoria Administrativa, 

com o poder de receber ou rejeitar os serviços realizados. 

 

Essa fiscalização em nenhuma hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, 

bem como sobre danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões 

da firma, de seus funcionários ou preposto. 

 

6.1. A Contratada adotará medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais 

a seus funcionários e a terceiros, bem como todas as medidas cabíveis e relativas à segurança contra tais 

danos, ficando sempre responsável pelas consequências originadas dos acidentes que se verificarem. 

 

6.2. A Contratada obriga-se a desvincular dos serviços, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 

funcionários ou atividades que não estiverem a contendo da fiscalização da contratante. 

 

7) – DAS PENALIDADES: 

A Contratada, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

estará sujeita, em função das infrações que cometerem, as penalidades a seguir indicadas: 

 

7.1. Multa no caso de não cumprimento de qualquer dispositivo contratual, bem como no caso de atraso 

na execução do objeto do presente contrato, obedecidos os seguintes critérios: 

 

7.2. A multa será diária e se aplicará de forma cumulativa por tantos dias corridos forem os dias de 

atraso ou de descumprimento no dispositivo contratual e será descontada do primeiro pagamento a ser 

efetuado à Contratada. 

 

7.3. O valor da multa diária será a razão de 0,5% (meio por cento) do somatório do valor global do 

contrato. 

 

8) – DA ALTERAÇÃO: 

O presente contrato poderá ser alterado na conformidade dos ditames da Lei Federal nº 8.666/93, tendo 

a Contratada a obrigação de aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem nos serviços, se do interesse do Contratante, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

9) – DA RESCISÃO: 

A rescisão do presente contrato se operará independentemente de notificação prévia, desde que a 

Contratada deixe de cumprir as obrigações ora assumidas, e também nos seguintes casos: 

 

9.1. Inexecução dos serviços contratados, sem prejuízos da penalidade referida; 

 

9.2. Fato superveniente que implique na manifestação, pelo Poder Público, de não atendimento de 

interesse público em matéria de prioridade; 

 

9.3. Retardamento injustificado na execução do serviço solicitado; 
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9.4. A Contratante poderá rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de indenização, 

interpelação judicial, na ocorrência de uma das hipóteses do art. 78 e incisos da Lei Federal nº 8.666/93, 

ficando esse direito expressamente reconhecido pela Contratada. 

 

10) – TRANSFERÊNCIAS E SUB-CONTRATAÇÕES: 

A Contratada não poderá ceder ou transferir, dar garantia ou vincular, de qualquer forma, total ou 

parcialmente, o objeto contratado a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa 

autorização da Contratante, sendo que nenhuma cláusula da sub-contratação poderá estabelecer qualquer 

vínculo ou compromisso entre a Contratante e a sub-contratada. 

 

11) – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

O presente contrato reger-se-à Lei Federal nº 8.666/93 na sua forma atualizada. 

 

12) – DO FORO: 

As partes contratantes elegem o foro da cidade e Comarca de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, para 

dirimir qualquer pendência, originada na execução deste contrato, com renúncia expressa, de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam este termo em 02 (duas) vias de igual teor e na presença de 

duas testemunhas que a tudo assistiram e que abaixo assinam. 

 

Ribeirão Preto, ...... de ............... de 2014 

 

 

 

____________________________ 

............................. 

Presidente Fundação D. Pedro II 

 

 

 

____________________________ 

............................. 

p/ .............................. 

 


