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DE CONTRATO

O Municipio de MATA ROMA, atrav6s da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA,
nvoca EDVAN ALVES BARBOSA - ME para assinatura do contrato decorrente da licitagao na modalidade
ONVITE.

no

cc
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Cumpre-nos informar que a desatengio injustific ada acarretar| as sangSes prevista em lei.
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com aprego.
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CoNTRATO N" 20191058
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Municipio de MATA ROMA, atrav6s do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE MATA ROMA, CNPJ-MF, No 06.119.94510001-03, denominado daqui por diante de
CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) MARIA JUDITE NASCIMENTO SILVA, Secretaria de
Cultura, portador ao bpF n" 999.356.353.68, residente na RUA HILDENES GARRETO, SN, e do outro lado
EDVAN ALVES BARBOSA - ME, CNPJ 22.382.03510001-75, com sede na rua 31 de margo, no 599, centro, Mata
Roma-MA, CEp 65510-000, de agore em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr
EDVAN ALVES BARBOSA;'residente na rua redengio, n 599, centro, Mata Roma-MA, CEP 65510-000,

(a).

portador do(a) CPF 134.246.703-59, tdm justo e contratado o seguinte:

dLAUSI]LA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

v

1.1

- Contratag6o de Empresa Especializada nos Servigos de Animagdo, Promoglo e Execuglo do Aniversario

da

Cidade 2019 do Municipio de Mata Roma/MA.

cLAusuLA sEGttNDA - DA FUI\DAlvlENTAqAo LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei no 8.666193, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterag6es, bem
como na licitaglo na modalidade CONVITE, no CC 00312019.

cLAusuLA TERcETRA

- Dos

ENcARGos, oBRrcAqOEs

E

RESPoNSABTLTDADES DA

CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condig6es e prazos estabelecidas no processo licitat6rio no CC
00312019 e neste termo

contratual;

,

t,

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrim6nio do CONTRATANTE ou a
lrceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

4,.2.

Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas
fiscais/faturas concernentes ao obj eto contratual;

3.3.

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o 6nus decorrente da execugdo deste contrato, especialmente
com relag6o aos encargos trabalhistas e jirevidenci6rios do pessoal utilizado para a consecugdo do fornecimento, bem
como o custo de transporte, inclusive"seguro, carga e descarga, correndo tal operagdo irnica e exclusivamente por
conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execugdo'do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas
condigdes de habilitagdo e qualificaglo,,exigidas na licitagio que gerou este Contrato, decorrente do(a) CONVITE

cc

00312019.

3.6. Providenciar a imediata corregdo das deficiOncias e

ou inegularidades

apontada:_p:11
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Aceltar nas mesmas condig6es coniratuais os acr6scimos e supress6es at6 o limite fixado no $ I o, do art. 65, da
Lei no 8.666193 e suas alterag6es posteriores.
3 .7

.

cLAusrrLA QUARTA

- DAS RESPONSABTLTDADES DO CONTRATAT\TE

A Contratante se obriga a proporcionar d Contratada todas as condig6es necess6rias ao pleno cumprimento das
obrigag6es decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666193 e suas alterag6es posteriores;

4.1.

4.2.Fiscalizar e acompanhar a execugi,g do objeto contratual;

4.3. Comunicar d Contratada toda 'en'qualque, ocorr€ncia relacionada com a execugdo do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem pro,rlid6ncias corretivas;

.'

Y.4.

Providenciar os pagamentos d Contratada d vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor

Competente.

cLAusuLA erlNTA - DA vrcfNcr4
5.1 - A vig€ncia deste instrumento contratual iniciar6 em 01 de Margo de 2019 extinguindo-se em 02 de Maio de
2019, podendo ser prorogado de acordo com a lei.

CLAUSULA sExTA - DA REscIsAo
6.1 - Constituem motivo para a rescisSo contratual os constantes dos artigos 77,78 e 79 da Lei no 8.666193, e poder6
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedOncia minima de 05 (cinco) dias riteis, mediante
i,
comunicagdo por escrito.

JLAUST]LA SETIMA - DAS PENALIDADES

v

7.L Ern caso de inexecuglo total ou parcial do contrato, bem como de ocorr€ncia de atraso injustificado na execugdo
do objeto deste contrato, submeter-Lg-6 a CONTRATADA, sendoJhe garantida plena defesa, as seguintes
penalidades:

-

Advert€ncia;
Multa;
Suspensdo tempor6ria de participag6es em licitagdes promovidas com o CONTRATANTE, impedimento
de contratar com o mesmo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraglo Pirblica, enquanto perdurarem
os motivos da puni96o, ou at6 que seja promovida a reabilitagdo, perante a pr6pria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. Amulta prevista acima ser6 a seguihte:

-

At6 I0% (dezpor cento) dolvalor total contratado, no caso de sua nlo rcalizagdo e/ou descu.mprimelrto de

I
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alguma das cl6usulas contratuais;

7.3. As sang6es previstas nos itens acima poderio ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa pr6via do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias uteis;
7.4. O valor da multa aplicada dever6 ser recolhida como renda para o Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias riteis a
contar da data da notificagdo, podendo o CONTRATANTE, pffia isso, descontSla das faturas por ocasiio do
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa

nio eximir6 a CONTRATADA de corrigir as irregularidades

que deram causa d

penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverS notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
_durante

a prestagdo dos servigos, para,adogSo das provid6ncias cabiveis;

As penalidades somente ser6o relevadas em razdo de circunst6ncias excepcionais, e as justificadas s6 ser6o
em fatos reais e facilmente comprov6veis, a crit6rio da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo miiximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

-.7.
aceitas por escrito, fundamentadas

:

CLAUST]LA OITAVA. DO VALORE REAJUSTE
8.1 - Ovalortotal dapresenteavenga eOenS 156.520,00 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos evintereais), a ser
pago no prazo de at9 tinta dias, contadb partir da data final do periodo de adimplemento da obrigagdo, na proporgdo
dos bens efetivamente fomecidos no periodo respectivo, segundo as autorizagdes expedidas pelo(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE MATA ROMA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas
pelo setor competente, observadas a condig6es da proposta adjudicada e da 6rdem de servigo emitida.

Par6grafo Unico - Havendo atraso no,pagamento, desde que n6o decorre de ato ou fato atribuivel d Contratada,
aplicar-se-6 o indice do IPCA, a titulb'de compensagdo financeira, que serS o produto resultante da multiplicagio
desse indice do dia anterior ao pagam#ilo pelo nimero de dias em atraso,
repetindo-se a operagdo a cada m€s de atraso.

cLAusuLA NoNA - DA DorAeAOi'onqAMENTARTA

- As despesas contratuais correrSo. por conta da verba do orgamento do(a) CONTRATANTE, na dotagSo
orgamenttlria Exercicio 2019 Atividade 0901.133920530.2.366 Apoio ao Desenv. Floclorico e Ativ. Culturais,
Classificaglo econ6mica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Subelemento 3.3.90.39.23,no valor de R$
156.520,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercicios a ser empenhado oportunamente, ir conta dos
9.1

respectivos orgamentos, caso

sej a

necess6rio.

cLAusttLA DfcrMA - rlAs ALTERAeOns coNrRATUArs
I

10.1 - O presente contrato poder6 serhlterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n} 8.666193, desde que haja
interesse da AdministragSo do CONTRATANIE, com a apresentagSo das devidas justificativas.
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CLAUsT]LA

:.

DfcIMA PRIMEIRA,,Do FoRo,

BASE LEGAL E F.oRMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaQSo especifica, consubstanciada na Lei no 8.666, de 2l de
junho de 1993 e suas posteriores alterag6es, e, em casos omissos, aos preceitos de direito priblico, teoria geral de
contratos e disposig6es de direito privado.

ll.2 - Fica eleito o Foro da cidade de VetR ROMA, como
Contrato, caso n6o sejam dirimidas amigavelmente.

o

unico capazde

dirimir as drividas oriundas

deste

11.3 - Para ftmezae como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, 6 lawado o presente tenno, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, dg,pois de lido e achado conforme, 6 assinado pelas partes contratantes e pelas

testemunhas abaixo.

de20l9
. il
t
tn
s
t-'Ar 's'L,,(,.c\
qMw",to*
Vlw.-'
'r
*ltduJl*
.VIAnaROMA-MA,01 deMargo

PREFEITURA MTAfiCIPAL DE MATA ROMA

:

CNPJ(MF) 06.119.94st0001-03

nf
n
L
r#-€.^6\
Q,.{
=
bTffifr ,6'tl#fi6*A
.1

_

':

Testemunhas:

22.382.035/0001-75
CONTRATADO(A)
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