
ANEXO AO TERMODE REFERENCIA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA, E CONTROLAR
ACESSO DE PESSOAS (PORTARIA) A ÁREA DO EVENTO.

Mon| Discriminação tos produtos. Una] Quan]  VabrUmt]

—
vabrToiai

1 SEGURANÇA. SEGURANÇA NÃO ARMADA. Da «3000 ar tstesão
PARA REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA -

PREVENTIVA E CONTROLADOR DE ENTRADA

(PORTARIA, AFIM DEGARANTIR A

INCOLUMIDADE FISICA DAS PESSOAS E À

INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO EM TODA
AREA DO EVENTO.

2 BRIGADISTA-BRIGADISTA PARTICULAR. oa 18900 a125  s26a750
EXIGÊNCIA LEGAL: FORMAÇÃO E

ESPECIALIZAÇÃO EM PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO, NÍVEL DE ENSINO

BÁSICO, EM CURSOS, NO CONJUNTO DESTA
DISCIPLINA, GU QUE POSSUÍREM REGISTRO
GERALEXPEDIDO PELOS CORPOS DE
BOMBEIROS DE QUALQUER ESTADO DA

FEDERAÇÃO.

Total da Coleta: 199.450 80

Valor Total estimado da aquisição: 199.450,43 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta
reais e quarenta e três centavos).

Justificativa : O referido objeto irá atender as necessidades das demandas desta Secretaria de acordo
Com o calendário de eventos. Bem como, as demandas de apoio solicitadaspara atendimento a
eventos de cunho organizacional e demais instituições,

Prazo do entrega: Conforme solicitação da Secretaria.

Condições de Pagamento: Até 30 diasapós atesto da NF

Local de entrega: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

Unidade Fiscalizadora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Aquidauana(MS), 2 de Março de 2022
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria de Cultura e Turismo

TERMODE REFERÊNCIA

LUnidad dias am RE
1.1, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

2.Objeto E : Rs
Contratação eventual e futura de empresa especializada em serviços de segurança não

armadapara revistas pessoais e segurança preventiva, e controlar acesso de pessoas (portaria)
a área de evento.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS JUNIDADE|QUANT]

[Segurança não armada para revistas pessoais e segurança
preventiva e controlador de entrada (portaria) a fim de garantir
a incolumidade fisica das pessoase a integridade do
patrimônio em toda a área do evento.

01 Diária 430

|Brigadista particular. Exigência legal: formação e

kespecialização em prevenção e combate a incêndio,nível de

02. ensino básico, em cursos, no conjunto desta disciplina, ou que|Diária|150

Ipossuirem registro geral expedido pelos corpos de bombeiros
[de qualquer estadoda federação.

3. Condições de prestação do serviço

3.1. Os serviços solicitados serão atendidos pelo fornecedor de maneira que atenda às necessidades desta

secretaria, nos dias e locais solicitados, podendoser emdia útil ou não, período diumo e/ou noturno,
dentro dos perímetros urbanos, distritos, aldeias ou rural do Município de Aquidauana. Após a

solicitaçãoa Secretaria emitirá a devida autorizaçãode fornecimento podendoser entregue pessoalmente
ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para a prestação do serviço inicia-se em dia,
locale horário deserito na AF.

4. Requisitos dé aceitabilidade
4.1. Somente serão aceitos os serviços prestados de acordo com o solicitado, especialmente
quanto a descrição, quantidade e preço.

5. Requisitos de recebimento. a e

5.1. Os serviços serão acompanhados no local de prestação por dois servidores públicos
municipais os quais após conferência, atestarão o recebimentodiretamente na Nota Fiscal.

Rua Pandiá Calógeras, nº 478 Centro
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5.2.
É

de inteira responsabilidade do fornecedor providenciar direta ou indiretamente os
serviços descritose que forem solicitados bem como garantir a perfeita prestação dos mesmos.

ão serão aceitos pelo município serviços prestados fora de conformidade com o quantitativo
c especificações solicitadas.

6. Forma de Pagamento SEA
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 apresentação da NotaFiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes
documentos:

6.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
6.1.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social CND
(INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa,
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União ou outra
equivalente, na forma daLei:
6.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos,
ou positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, ou
apresentação da Certidãode não contribuinte, na forma da Lei:
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 Certidãode não contribuinte, na formadaLei;
6.1.5 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS ou apresentação da Certidão
de nãocontribuinte, na forma da Lei;
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 daCertidão de não contribuinte, na formada Lei.

7. Classificação Orçamentária 5

Órgão10 — 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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fontes: 1.0000 — Recurso Próprio.

08. Prazo e localdeprestaçãode serviço, parcelamento e execução

Os serviços deverão ser executados integralmente de mancira que atenda as solicitações
encaminhadas com descriçãodos serviços a serem prestados, emlocal, horário e data (5) a ser

Rua Pandiá Calógeras, nº 478 Centro
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definidos pela SECTUR,emdia útil ou não, período diurno e/ou noturno, dentro dos perímetros
urbanos, distritos, aldeias ou rural do Município. Não serão aceitos serviços prestados fora da
conformidade e especificações.

09. Vigência E ese ER Re
O registro de preço terá vigência de 01 (um) ano, contados da data da Assinatura do mesmo.

10. Indicação de fiscal,|Em a
10.1. Fica inicialmente previsto comofiscal o Sr. Isac Luiz Gomes, matrícula n. 17.937 - CPF:
710.110.641-20.

11. Obrigações da contratada
1L1 Os serviços deverão estar de acordo comosolicitado dentro do prazo suficiente para a
realização do evento.
11.2. A vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento de forma que não
prejudique a realização doevento nos dias previstos,
11.3. Os serviços deverão ser prestados pela vencedora nos dias e locais solicitados, conforme
necessidade dessa Secretaria.
114. Os serviços deverão ser prestados. dos quais será emitida a devida nota fiscal,
ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS AF, dela devendo constar o número do processo e do
Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento,
o valor unitário. valor total e quantidade, alémdas demais exigências legais,

1.5. Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei nº. 8.078 de 11/09/90 — Código de Defesa do Consumidor.
11.6 Todasas despesas relativasà execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão
por conta exclusivado fornecedor.
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 deverão ser atendidos conforme endereço informado pelo requisitante
11.9 A empresa disponibilizara para comunicação interna da equipe com os seguranças deaté

05 (cinco) rádios de comunicação com seus respectivos fones de ouvido.

a

10. Obrigaçõesdocontratante
10.1 Emitir autorização de serviço.
10.2 Aplicar as penalidades cabíveis. nas situações previstas.
10.3 Rejeitar o serviço em desacordo comas obrigações assumidas pela Contratada.
10.4 Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas.

11. Dos procedimentos de gerenciamento. EE1L1. A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, fica
isenta de responsabilidade de qualquer eventualidadeque venha acontecer durante a realização
do evento noquesereferir aos itens que forem contratados.

Rua Pandiá Calógeras, nº 478 — Centro
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11.2. O Gerenciamento do objeto será feito pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
sendo de responsabilidade da contratada os itensque forem de sua competência.
11.3. Dos procedimentosde gerenciamento: O gerenciamento especialmente noque se refere a
acompanhamento da execução do objeto envio de notificações, publicações, encaminhamentos
interinos, pedidos de esclarecimento, inicio de trâmites para sançãoe reconhecimento doobjeto
será feito pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

12. Sanções por inadimplemento e procedimentos de gerenciamento.

12.1 DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO - Se a CONTRATADA não satisfazer os
compromissos assumidos poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
12.12. Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as
quais tenham concorrido, e desde que aocaso não seaplique as demais penalidades.
12.1.3. Multa de 10% - sobre o valor do contrato ou equivalente, pelo descumprimento de

sposição do Termo de Referência, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente ou
desrespeitado os prazos estipulados pelo município referente a etapa de referência;
12.1.4 Multa de 20% - sobre o valor total atualizado docontrato ou equivalente, noscasosde
inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência 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) an
b. nos casos definidos no subitem 11.4 acima: por 2 (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 será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo dasançãoaplicada com base no subitem anterior.
12.1.7. O percentual total da multa será acrescidode 5% nocaso de reincidência, não podendo
ultrapassar a 30% do valor atualizado do Contrato ou equivalente, sem prejuízo da cobrança de
perdas e danos de qualquer valor. que venhamaser causadaaoerário público, c/ou rescisão.
PARÁGRAFO ÚNICO- Sepor 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, 04 de janeiro de 2022

CPF: 710.110.641-20
RG: 1203395 SSP/MS

Isac Luiz Gomes

dogo!3 sséims
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Voussef Safiba
Secreto Municipal de

Cuis «e Turismo
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