Prefeitura Municipal
de SItlo Novo- MA

rMl
SJTIONOVOMA

Gabinete do Prefeito
CONTRA T0 No 06612017
Ref. PROESSO ADMINISTRATIVO NO 88312017
PREGAO PRESENCIAL NO 04012017

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE StTIO
NOVO E A EMPRESA F. T. EVENTOS
LTDA - EPP
PARA FAZER A
REALIzA(;A0 DA
"FESTA
SERVIDORES MUNICIPAIS 2017" DO
MUNICtPIO DE SITIO NOVO/MA, EM
CONFORMIDADE COW 0 ANEXO I
(TERMO DE REFERENdA) - MA.

Pelo presente instrumento, de urn lado, o MUNICIPIO DE SITIO
NOVO, Estado do Maranhão, pessoa juridica de direito püblico interno, por
interrnédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o no
05.631.031/0001-64 corn sede na Av. Presidente José Sarney, s/n, Centro SItlo Novo/MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAO
CAR VALNO DOS RflS, - asileiro, C?sadqnfPqrtdQ do RG: 229433420027
e CPF: 168.460.442-Y2[c1orSante deorninàdo CONTR.4TANTE, e, de
outro, a ernpresa F. T. EVENTOSLTDA - EPP, corn sede RUA DAS
ACACIAS S/N° - BAIRRO MUTIR.40 - JOAO LISBOA/MA, inscrita no
doravante denorninada
CNPJ/MF sob o n°
19.796.99210001-33,
CONTRA TADA, representada neste ato pelo seu Procurador/Mandatérlo,
PAULO DE TARSO SOUSA FEITOSA, brasileiro casado, :esidente... e
dorniciliado a RUA DAS ACACIAS S/N° - BAIRRO MUTIR.4O - JOAO
LISBOA/MA, Portador do RG no 20616042002-6 GEJUSPC-MA e CPF:
835.247.891-53, tern, entre si, justa e acordada a celebraçào do presente
contrato de prestacão de serviços para realização da "Festa dos
Servidores Municipais 2017" do MuriicIpio de Sitio Novo/MA, em
rmo de Referenda), que fazern parte
conformidade corn o Anexo I
nternente de transcriçâo, mediante as
integrante deste Contrato, inder
seguintes cláusulas e condicöes./
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c0NTRATAcA0 DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA FAZER A
REALnAcA0 DA FESTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2017 seré
em virtude das festas anual de apoio a cultura desta
municipalidade, conforme especificaçäes e quantitativo Termo de
Referenda do Pregão no. 04012017 e a proposta apresenta Pella
contratada, parte integrante deste contrato.

CLAUSULA II— DMXECUCAO 0(1 FORMA DE PRESTA CÁO DOS
SEP VICOS
Os serviços serâo prestados corn utilizaçji dos rnateriais e
equipamentos próprios para fazer acontecer o evento na sedo do
MunicIpio de SItio Novo.
Erribora a contratação se refira ao quantitativo estirnado a
2.
contratinte'pagarà apenas pelo serviço efetivamentsprestado;
1.

-

-

Q$servicos sero executados em conformidadetbm as norrnas
reguladoras re lativas as atividades, Local.
-

-.

1.
CoOtf5ThZ1rTh b- twigaa
marcada ho decorrer da vigência deste contrato,

no dia e hora,

2
Todas as despesas decorrentes do Contrato celebrado, inclusive o
material necessarto a Prestação dos serviços, locomoçâo, seguros de
acidentes, impostos, contribuiçöes previclenciarias, encargos trabalhistas
e quaisquer outros que forern devidos, relativamente aos serviços e aos
empregados, ficaäØ poajçontratgda
Atender prontarnente a todos e quaisquer requisiçöes que
3.
venharn a receber da Prefeitura de SItio Novo ou do fiscal do contrato,
prestando os serviços no ato da solicitação;
Apresentar as faturas dentro do mês, nâo podendo cobrar
4.
serviços dos rneses anteriores.
Prestar os serviços somente rnediante a apresentação da
5.
solicitaçâo, devidamente autorizado pelo fiscal do contrato, ou em sua
ausência, pelo Chefe cia Prefeitura de Sitio Novo;

a

Nota Fiscal, todas as ordens de serviços ou requisiçôes
Juntado
6.
de serviço que derarn origem a referida fatura;
7.

7

Manter durante toda a execuçâo do Co ntr
atibilidade corn as obrigaçöes assurnidas, todas as crsde

Av. Presidente José Sarney, S/N

-

Centro

-
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habilitaço e qualificaçào exigidas pela Lei
alteraçôes;

8.666/93 e sues

fl. 0

8.
Prestar Os serviços em conformidade com as normas da
vigilâncie sanitâria local.
-

DACONTR.4TANTE
1.

Providenciar a publicaçäo deste Contrato no, DOE;

2.

Designar o fiscal do Contrato, quo acornpariharà a sua execuçâo;

3.
- Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para
corlffgurar ceso fortuito ou torça malor, por escrito; razöes de sua
eventual acéftacão ou recua, no prazo rnximo çle 05 (cinco) dies
consecijtivos contados do recebimento dos documentos decomprovaçâo;
4.

Emitir formalmente a requisição do solicitação d** serviços;

5.

Efetuar o pagamento conforme estipulado no edital e.contrato

15tA1SJJLAIV1iOPRECO
Pela prestaçâo dos serviços, objeto deste contrato, a PREFEITURA
pagarâ a CONTRATADA o valor de R$ 29.000,00 (Vinte e novè rn/I
reals) sendo que para cada item terá o valor unitário conforme segue:

ITEM

oi

ATRAçOES

02

PALCO F ILuMINAcAO.

MUSICAlS

'
-

02

6.25000

12.500,00

UND

01

7.300,00

7.30000

SEGURANAS

UND

08

131,25

1.050,00

04

PAINEL GRID

UND

01

3.550,00

3.550,00

05

ORNAMENTA9AO DA FESTA DE
ACORDOCOMOTEMA

UND

01

4 600 00

4 600 00

03

-

-

.

VALOR TOTAL
VALOR GLOBAL R$ 29.

I

R$: 29.

e nove mil reals)

Sub cláusula Unica - No preço estipulado fiesta clàusula já se encontrarn
computados todos os custos corn o evento, irnpostos, taxes, fretes, seguros e
demais despesas quo, d ta ou indiretamente, tenham relaçâo com os
serviços deste Contrato1
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1.1 CLAUSULA V — DA DOrA CÁO ORCAMENTARIA
As despesas deste contrato, terâo amparo no Orçamento;
Unidade
Orçamentária

22
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO,
ECONOMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Funçào
Programática

04.122.0052.2101.0000
Mariutençäo
Atividade Culturais e ArtIsticas.

-

3.3.90.36.00
Categoria
Econômica

das

—

—

Pessoas FIsica.

Outros Serviços de Terceiros
-.

3 3 90 39 00 -- Outros Serviços de Terceiros

-

—

Pessoas ]uridica

0 pagamento seráefetuado após a realizaçâo dos serviços
efetivamente prestados, em moeda corrente naciona através de Ordem
Bancária, no prp &içp.)dias $teis, cohtaSs pertir da entrada da
docurnentaçäo completa na Seçâo de Recursos LogIs€ios :prefeitura, se os
referidos docul-nentos estiverern em perfeitas condiçöes e os serviços aceitos e
atestados pelo servidor Fiscal do Contrato;

Subcláusula Primeira - As notas fiscais ou faturas deverão indicar o
nthmero da Nota de Empenho, bern como da Conta Corrente, Agência e Banco
da contratada, para a emissao da respectiva Ordem Bancária de Pagamento e
deverá ser apresentioki,,,àEFrefEEitueia op6 sAJe.écI3gthb, dos serviços;
Subcláusula Segunda - Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, desde a data
em que o pagamento deveria ocorrer, conforme especificado nesta Cláusula,
ate a data do efetivo pagarnento, tendo como base, indice a ser determinado
pelo Governo Federal para a espécie, observando-se o disposto no art. 40,
inciso II, do parágrafo 40 da Lei n.° 8.666/93,
Subcláusula Terceira - Antes de efetuar todo e qualquer pagamento,
sera procedida a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores/SICAF, OU CONSULTA DAS CERTIDOES DE
REGULARIDADE FICAL E TRABALHISTA mediante consulta "ON LINE
cujo
documento será anexado ao processo de pagamento.
",

Subcláusula Quarta — Os agamentos podero ser sustados p
Prefeitura, nos seguintes caso?

Ay. Presidente José Sarney, S/N - Centro - CEP: 65925400 -05.631.09*10001-64
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1. Inadirnplemento de obrigaçöes da Contratada para corn a Contratante por
conta deste Terrno;
2. Erros ou vicios nas faturas, o que implicará na sua devolução, onde a
mesma deverâ ser reapresentada corn os erros ou vIcios sanados;

CLAUSULA VII - PRAZO DE REALIZA CÁO E LOCAL
I. Os serviços serao prestados no ato da solicitação indicado pelo fiscal ou
setor solicitante de acordo corn as especificaçôes constantes da solicitaçäo
da Prefeitura e as exigéncias ajustadas, devendo a contratada rnanter de
sobreaviso: c•oristante, para o atendimento a qualquer die e hora, no
decorrer da ylgéncta do contrato; - =
CLAUSUL4 VIII

- nc cnwrrn.c cram arrcnrnnc.

Os serviços seroa ouipai -iftados- e - secjJ4q - pelo responsável e
norneado pare Controladobda Préfeithfa, de. acordo corn as
especificaçöes estabelecidas e tarnbérn na proposta da empr&a vencedora da
licitaçäo.
10.3 Os serviços seräo realizados:
10.3.1 Os Serviços deverâo ser realizados em estrita observância aos termos
ajustado em contrato;
I

-

I

-

10.3.2 Provisoriamente, por interrnédio do responsável pelo FISCAL do
contrato, pare posterior cornprovação da conformidade a quantidade da
prestaço dos serviços corn as especificaçöes constantes na Solicitação; e,
10.3.3 Definitivamente após cornprovação de qualidade e quantidade da
prestação dos serviços e conseqUente aceitaçâo, impreterivelmente no prazo
de ate 03 (três) dias üteis, após o final do rnês de cornpetência.
10.3.4. Rejeitado, quando em desacordo corn o estabelecido neste Edital,
Anexos, Proposta e Nota de Empenho e Solicitação.

CLAUSULA IX - DA FISCALIZACÁO
A fiscalizaçâo, será exercida por urn representante da Prefeitura, ntë
ato denominado FISCAL, devidarnente norneado pelo Prefeito, ao qual
cornpetirà dirirnir düvidas que surgirern e tudo dar6 ciência ao credenciante,
como tarnbérn fiscalizar a prestaçâo dos serviços do presente Contrato,
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podendo sustar, recusar, mandar refazer quaisquer serviço que estejam em
desacordo corn o solicitado,

Subcláusula Unica - Da responsabilidade da CONTRATADA
A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, pôr
qualquer irregularidade ou ainda resultante de imperfeiçöes
técnicas, vIcios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade - inferior e na ocorrência clesta, näo implica em
corresponsabilidade da Prefeitura ou de seus agentes e propostos
(art. 701da Lei fl. 0 . 8.666/93 e suas alteracôes).

CLAUSLILA X - DA GARANTIA - -

Como gäTántia da execução do Contrato, a CONTRATADkapresentarâ a
garantia correpohdente a 2% (dois pôr cento) do valor'totl estirnado deste
Contrato, a tItulo be execuçâo da -obrigação, flog ter mosprevistos no inciso I,
do art. 56 da -Lei 8.666/93
optar pôr
uma des segu[nt
1ktadt5e garantia: - -- - cauçäo em dinheiro ou tItulos de dIvida püblica;
- seguro-garantia;
- fiance bancária.
Subcláusula Unica - A garantia prestada pela CONTRATADA, serâ
liberada ou restituit7ftq grzojrjáxjrtô/çde 10
ez) dies, contados do
recebirnento do pedido formulado, por escrito pela CONTRATADA, depois de
certificado pela Prefeitura, que os serviços do contrato foi totalmente realizado
e aprovado.

CLAUSULA XI- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS / PENALIDADES:
Se na execuçâo do presente Contrato, ficar comprovada a existência de
irregularidade ou ocorrer inadirnplernento contratual de que posse ser
responsabilizada a CONTRATADA, a Adrninistração poderâ, garantida a prévia
defesa, aplicar as seguintes penalidades ou sançöes:
1. Advertência pôr escrito;
2. Multas de mora de 0,05% (cinco centésimos pôr ceflto) ao die de atraso,
ate o 50 (quinto) dia após a data fixada para entrega do material e 0,07
(sete centésimos pôr cento) ao die de atraso, a partir do 60 (Se
calculadas sobre o valor total do contrato6?

Av. Presldente José Sarney, SIN - Centro - CEP: 65925400 -0t63t
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3. Multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não realizado,
lirnitada a 25% (Vinte e cinco pôr cento) sobre o valor total da Nota de
Ernpenho ou Contrato, ou, neste seu lirnite, pôr rescisão unilateral
determinada pela Prefeitura, devido
inexecução parcial ou total das
obrigaçöes pactuadas, cujo recolbirnento deverâ ser efetuado no prazo
máxirno de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intirnaçâo feita pela Prefeitura.
4. Suspensâo ternporária do direito de participar de licitaçôes e contratar corn
a Prefeitura, pôr urn periodo nâo superior a 02 (dois) anos, e
5. Declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçâo
Püblica, enquanto perdurarem os rnotivos determinantes da puniçäo ou
ate que seja pro thovida a reabilitação perante a rópria Autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sernpre que a: CONTRATADA
ressarcir a Administraço pelos prejuIzos resultantes e após o prazo da
sançao apucada corn base na alInea anterior.

a

-.

-

CLAuSuLA XII - DA VIGENcIA E ALTER.4tAO;

Este contratQ, terá sua vigéncia, a partir da assinatura, vigorando ate
29 de dezembro 2017.
.

..

-

Subcláusula (mica - 0 contratado fica obrigado a aceftar, nas rnesrnas
condiçöes contratuais, as acréscimos ou supressöes que se f'izerem na
execução, ate 25% (vinte e cinco pôr cento) do valor inicial atualizado do
contrato, art. 65, inciso I, § 1 0 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA XIII

-

DARESCISAO

Este Contrato poderà ser rescindido na forma e na
1.2
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos Arts. 77 a 80 da Lei rn°
8.666/93.

Subcláusula Primeira - Este Contrato será rescindido de pleno
direito, independenternente de interpelaçâo judicial ou extrajudicial, pôr
inexecuçäo de quaisquer das obrigaçôes estipuladas na Clâusula II e III,
indenizaçâo dos prejuizos que resultarern da
sujeitando a CONTRATADA
paralisaçâo da execução dos serviços.

a

Subcláusula Segurida - A CONTRATADA reconhece desde j6 as
direitos da Prefeitura, ern caso de rescisâo adrninistrativa, pôr qualquer urn
dos motivos previstos no inciso I do Art. 79 da Lei n. 0 8.666/93.
Subcláusula Terceira - Ocorrendo a rescisâo unilateral coy(base
nos incisos XII a XVII d
rt. 78 da Lei n.° 8.666/93, sern que haja/ulpa da
(

n
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CONTRATADA, serão, a esta assegurados os direitos previstos no § 20 do Art.
79 da mesma Lei.
Subcláusula Quarta - A faita de cumprimento de qualquer
Cláusula ou simples condiçâo do Contrato, poderá acarretar a sua rescisâo
mediante prévio aviso. Contudo a Prefeitura poderá rescindir o Contrato
automática e independentemente de aviso ou notificação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
a) Concordata, faléncia ou instauração de insolvéncia civil da
COf'JTRATADA;
b} Dissoiução da sociedade, e

-

-

c)Jnadimplência da CONTRATADA em manter to4a ascondiçoes de
rnento qualificeção exigidas na licitação.
ubcIáusuIa Quinta - Poderá, ainda, leste Cciñträto ser rescindido,
na forma da lei,pela ocorrênciadas demais situaçôesi previstas na Lei n.°
8.666/93. - - -

Su?cthusulaSexta -Em quaisq uer dos casOstpre'istos nesta
clausula, e assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla
d efesa
CLAUSULA XIV

-

DA PUBLICACAO

A Prefeitura encaminhara para publicaço, o extrato deste Contrato no
Diário Oficial do Stthdó;i àt LUinthLdit6OEJSPthes seguinte ao de sua
assinatura, conforme determina o parâgrafo ünico do art. 61 da Lei 8.666/93,
a qual deverá ocorrer ate 20 dias daquela data.
CLAUSULA XV

-

DOS CASOS OMISSOS

Rca estabelecido que caso venha ocorrer algum fato näo
previsto neste Contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos
entre as partes, respeitado os serviços do Contrato, a legislaçâo e demais
normas reguiadoras da matéria, em especial a Lei fl. 0 8.666/93, aplicando-Ihe,
quando for o caso, supletivamente, os PrincIpios da Teoria Geral dos Contratos
estabelecidos na Legislaçâo Civil Brasileira e as disposicöes do Direito Priv2.
CLAUSULA XVI

-

DO FORO

As partes firmam o presente instrumento obrigando-se, pôr
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, ejb ofart
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Montes Altos do Estado do Maranhão, corn renüncia expressa a outros, pôr
mais privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questöes deste
Contrato E, pôr estarem de acordo, Iavrou-se o presente Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas
partes.

SIt,o Novo/Ma, 27 de outubro de 2017

i/i
PAULO DE TAPSO SOUSA FEI
CPF NO 835.247.891-53
Procurador
CONTRA TADA
Testemunhas:

1.--~YOI~A4
CPF:

3'

•4

Mal

2.
CI

Av. Presidente José Sarney, S/N

-

Centro

-

CEP: 65925400 05.63teSSa
9
-

