
Prefeitura Municipal de

Rito Pamaíba
Aqui começa o Maranhão!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO ADMNISTRATIVO N°034/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018
CONTRATO N° 136/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE ALTO PARNAIBA E A EMPRESA J L DE

CASTRO -ME.

O Município de Alto Pamaíba, ente de Direito Público, por meio da secretaria de cultura, situada na Av.
Rio Pamaíba, n° 820, Centro, Alto Pamaíba/MA CNPJ n° 06.997.571/0001-29, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato, representado pelo Sr. JOSÉ DE RIBAMAR MARTINS, Secretário
Municipal de Fazenda e Finanças, brasileiro, casado, residente neste Município, cédula de Identidade n°
21777994-8 SSP/MA, inscrito no CPF sob n° 022.123.583-34, obedecido os requisitos da Cláusula
Décima Oitava deste Termo Contratual, sendo o Sr. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças
Ordenador de Despesas conjunto e solidário com a Gerenciadora Financeira Sra. MARA REGINA
PIZZATO, brasileira, solteira, residente neste Município, RO n° 030190202005-1 SSP/MA e CPF n.°
853065099-91, por força do Decreto Municipal n° 050/2018, de outro, a empresa J L DE CASTRO-
ME, doravante denominada CONTRATADA, localizada na Rua 09, n° 42 A, Bairro Bacaba, Balsas -

MA, CNPJ N° 13.262.247/0001-28, representada pela Sra. Jardênia Lopes de Castro, portadora do CPF
n° 033.798.563-47, Cédula de Identidade n° 035081722008-3 SSP/MA, firmam o presente CONTRATO
de prestação de serviço, conforme constam dos Processos Administrativos n.° 034/2018 - Alto
Pamaíba/MA, referente ao Sistema de Registro de Preços, obtido junto ao Pregão Presencial n° 12/2018 -
Alto Parnaíba/MA, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.° 8.666/93, e suas
alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para futura e eventual prestação de
serviços de organização, produção e realização de eventos, para apoio ao desenvolvimento das ações
previstas de serem conduzidas pelo Município de Alto Pamaíba/MA.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP N° 12/2018 -
CPL, Ata de Registro de Preços n° 17/2018 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666/1993 e
suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a
integrar este contrato.

Cláusula Terceira-DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a contratante pagará à contratada o valor total de R$
759.251,75 (setecentos e cinqüenta e nove mil duzentos e cinqüenta e um reais e setenta e cinco
centavos), conforme descrição dos serviços a seguir:

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE UNID
V. UNIT

REGISTRADO

V.TOTAL

REGISTRADO

1

Sonorização de eventos para até 200
pessoas em ambientes fechados ou abertos,
contemplando 1 mesa de som com
operador, 2 caixas de som, 3 microfones

8 Diária R$ 349,00 R$ 2.792,00
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2
Sonorização e iluminação de Pequeno porte
/OI dia

6 Diária R$ 299,00 R$ 1.794,00

3
Sonorização e iluminação de Médio Porte
/OI dia

5 Diária R$ 2.000,00 R$ 10.000,00

4
Sonorização e iluminação de Médio Porte
/03 dias

5 Diária R$ 3.500,00 R$ 17.500,00

5
Sonorização e iluminação de Médio Porte
/05 dias

5 Diária R$ 4.500,00 R$ 22.500,00

6 Sonorização de Grande porte/01 dia 4 Diária R$ 2.000,00 R$ 8.000,00
7 Sonorização de Grande porte/ 03 dias 4 Diária R$ 2.500,00 R$ 10.000,00
8 Sonorização de Grande porte/ 05 dias 4 Diária R$ 2.000,00 R$ 8.000,00
9 Iluminação de Grande porte/ 01 dia 4 Diária R$ 1.300,00 R$ 5.200,00
10 Iluminação de Grande porte /03dias 4 Diária R$ 1.800,00 R$ 7.200,00
11 Iluminação de Grande porte /05 dias 4 Diária R$ 2.000,00 R$ 8.000,00

12
Painel de led completo (alta definição)
8X6m Alta Resolução P6 2 Diária R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

13

Palco tipo modular lOxlOm em alumínio
piso de madeira e cobertura tipo DUAS
águas, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m
- 1 dia

8 uníd R$ 1.500,00 R$ 12.000,00

14

Palco tipo modular lOxlOm em alumínio
piso de madeira e cobertura tipo DUAS
águas, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m
- 3 dia

8 unid R$ 1.800,00 R$ 14.400,00

15

Palco tipo modular lOxlOm em alumínio
piso de madeira e cobertura tipo DUAS
águas, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m
- 5 dia

8 unid R$ 2.300,00 R$ 18.400,00

16

Praticável / Palco forrado de carpete no
tamanho 8mxl6m para solenidade em locais
abertos e fechados

8 Diaria R$ 700,00 R$ 5.600,00

17 Tenda cúpula lOxlOm (lOOm^) 8 Diária R$ 500,00 R$ 4.000,00
18 Tenda cúpula 5x5m (25m^) 3 Diária R$ 600,00 R$ 1.800,00

19

Tendas piramidal 3x3mts com 2,40m de
altura, lona vinil com tratamento especial e
revestimento sintético

3 Diária R$ 400,00 R$ 1.200,00

20 Tendas 8mx8m 3 Diária R$ 1.000,00 R$ 3.000,00
21 Tendas lOmxlOm 3 Diária R$ 1.200,00 R$ 3.600,00
22 Tendas 8mx8m, com fechamento de fundo 3 Diária R$ 1.000,00 R$ 3.000,00

23
Tendas lOmxlOm, com fechamento de

fundo
3 Diária R$ 1.200,00 R$ 3.600,00

24

Banheiro químico medindo 2,30mt altura,
120, de largura, l,20mt de comprimento,
tanque com capacidade de 227 LT, peso
total 75kg.

75 Diária R$ 100,00 R$ 7.500,00

25

Banheiro químico medindo 2,30mt altura,
145, de largura, 140mt de comprimento,
tanque com capacidade de 227 LT, peso
total 75kg. PNE

8 Diária R$ 100,00 R$ 800,00

26

Serviço de Higienização de banheiro
químico, tanque com capacidade de 227 LT,
peso total 75kg.

50 Diária R$ 100,00 R$ 5.000,00

27 Gerador de energia de 180 KVA 5 Diária R$ 2.700,00 R$ 13.500,00
28 Gerador de energia de 260 KVA 5 Diária R$ 3.000,00 R$ 15.000,00
29 Ornamentação 3 Unid R$ 8.000,00 R$ 24.000,00
30 Cadeiras de plástico, com braço, cor branca 400 Unid-diaria R$ 2,39 R$ 956,00
31 Cadeiras de plástico, sem braço, cor branca 250 Unid-diaria R$ 1,66 R$415,00

32
Mesa de buffet retangular com tampo em
tamanho 2,lx0,8m 25 Diária R$ 10,99 R$ 274,75
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33
Mesa plástica redonda cor branca de 4
lugares

125 Diária R$ 6,56 R$ 820,00

34
Apoio e Limpeza - 1 diária com jornada de
8 horas

50 Diária R$ 133,00 R$ 6.650,00

35

Brigadista: 0 serviço de brigadista será
realizado por homens e/ou mulheres que
estejam com camisetas identificadoras cujo
0 objetivo é manter a ordem e tranqüilidade
da realização dos eventos realizados pela
Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Cultura, realizado todo atendimento de

emergência no sentido de orientação e
controle de caos e situações de pânico
indicada pela organização dos
eventos.(DESARMADO) - 1 diária de 8
horas

50 Diária R$ 150,00 R$ 7.500,00

36 Eletricista - 1 diária com jornada de 8 horas 3 Diária R$ 300,00 RS 900,00
37 Garçom - 1 diária com jornada de 8 horas 5 Diária R$ 120,00 RS 600,00
38 Locutor -1 diária com jornada de 8 horas 5 Diária R$ 150,00 RS 750,00

39
Mestre de cerimônia - 1 diária com jornada
de 8 horas

5 Diária R$ 150,00 RS 750,00

40
Recepcionistas para eventos - 1 diária com
jornada de 8 horas

5 Diária R$ 150,00 RS 750,00

41

Segurança: 0 serviço de segurança será
realizado por homens e/ou mulheres que
estejam com camisetas identificadoras cujo
0 objetivo é manter a ordem e tranqüilidade
da realização dos eventos realizados pela
Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Cultura, realizado o controle de acesso
ao palco, áreas reservadas, recepção de
eventos.(DESARMADO)- 1 diária de 8
horas

100 Diária R$ 120,00 RS 12.000,00

42

DANÇAS

RITMICAS/FOLCLÓRICASContratação
de danças diversas, como quadrilha junina,
dança country, portuguesa, boiadeiro,
indígena, cigana, tambor de crioula, dança
do coco, cacuriá, Lêlê

3 apresentações R$ 2.000,00 RS 6.000,00

43

GRUPOS REGIONAIS

Contratação de grupo musical, reconhecido
na região, contendo no mínimo 05 (cinco)
integrantes, que apresente todos os ritmos.
A ser definido por evento

3 apresentações R$3.500,00 RS 10.500,00

44

BANDA REGIONAL

Contratação de banda regional, com
destaque na mídia regional, contendo no
mínimo 10 (dez) integrantes. A ser definido
por evento/ jeito à aprovação da
Administração

10 apresentações RS 15.000,00 RS 150.000,00

45

BANDA NACIONAL

Contratação de banda nacional, contendo no
mínimo 10 (dez) integrantes. A ser definido
por evento/ sujeito à aprovação da
Administração

4 apresentações R$ 80.000,00 RS 320.000,00

OBS.: O quantitativo constante do contrato não corresponde a 100% do quantitativo registrado.

3.2. O valor será pago conforme a prestação dos serviços, devendo ser atestada pela fiscal do contrato.
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Cláusula Quarta - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Alto Pamaíba - MA, classificada conforme abaixo
especificado:

SECRETARIA DE CULTURA

13 392 0027 2.054 Manutenção das Bibliotecas Pública e Promoção das Atividades Culturais
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica

Valor Global por dotação: R$ 759.251.75

Cláusula Quinta-DA VIGÊNCIA:
5.1. O presente CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
findando-se em 22 de maio de 2019.

Cláusula Sexta - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
6.1.A empresa obriga-se a prestar serviço de acordo com a necessidade da CONTRATANTE após o
recebimento da Ordem de Serviço, emitido pela Prefeitura.
6.2.A empresa fica obrigada a montar as estruturas de acordo com o cronograma estabelecido pela
Secretaria Municipal Contratante, no local, data e horário estabelecido na Ordem de Serviço.
6.3.Poderão ser rejeitados os materiais em desacordo com as determinações do presente Edital e seus
anexos.

6.4.A Contratada obriga-se a montar os materiais a que se refere este Edital de acordo estritamente com
as especificações nele descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos quando
constatado pela autoridade competente, no seu recebimento, não estarem em conformidade com as
referidas especificações, nos termos do art. 69, da Lei n° 8.666/93.
6.5 O serviço será por solicitação sendo realizados dependendo da necessidade do município de Alto
Pamaíba, conforme orientação do Setor responsável, no local determinado, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviço. Estipulado a realização em 05 (cinco) dias após a Ordem de Serviço.
6.6 Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça, a realização do
serviço dentro do prazo, a Contratada deverá notificar previamente a Secretarias Municipais de Alto
Pamaíba, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após o
recebimento do aviso da Contratada, a Secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá, a seu
critério, prorrogar o prazo estabelecido.
6.7 Ressalvado o disposto no item 6.2, se a Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a Secretaria
Municipal de Educação, poderão, sem prejuízo de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei n°
8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0,1% (um décimo por
cento) do preço do serviço por dia de atraso, até que os serviços sejam cumpridos respeitando o limite de
10% (dez por cento) do valor contratual dos serviços, quando o município deverá rescindir o Contrato,
aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o
Município.

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante
apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
7.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta
demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:
a) Certidão Negativa de Débito, Dívida Ativa da União e Previdenciária;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
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d) Outros que sejam necessários para a realização do certame.
7.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e
reapresentaçào.

Cláusula Oitava - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer
a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei N°:8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
9.1. O objeto do contrato gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões,
conforme previsto no § 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO:
10.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos
serviços executados.
10.2. A gestão deste contrato ficará a cargo de servidor, designada por Portaria. Caberá a esse servidor,
gestor do contrato, fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases,
competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:
I  - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
II - transmitir à CONTRATADA as instruções que disserem respeito a execução do serviço;
III - dar imediata ciência a seus superiores, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
rv - adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
V - promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação dos fornecimentos já efetuados,
emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
VI - esclarecer, prontamente, as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
VII - fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, e
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Cláusula Décima Primeira - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
DA CONTRATADA:

11.1.São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da(s) vencedora(s), afora outras não previstas
neste Termo de Referência e no instrumento contratual, e que por lei couberem:
11.1.LA CONTRATADA devera possuir Inscrição no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos
(CADASTUR) do Ministério do Turismo, conforme a Portaria n°. 100/MTur de 16 de junho de 2011.
11.1.2.A empresa deverá prestar o serviço de hospedagens, incluso o café da manhã.
ll.l.S.Oferecer acomodações com iluminação e espaço que propiciem aos hóspedes condições para
realizar atividades de leitura e redação, e em perfeito estado de conservação e higiene;
1111.4. Dispor, em suas instalações, de local apropriado para a guarda com segurança de objetos de valor
de posse dos hóspedes da contratante;
11.1.5. Prestar os primeiros socorros, em casos de emergência, e providenciar cadeira de rodas ou maca e
remoção através de meio de transporte rápido e adequado, das pessoas envolvidas, até um centro público
de atendimento médico ou outro local de melhor conveniência médica;
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11.1.6. No caso de impossibilidade de hospedagem nas dependências da empresa, deverá ser
providenciada a instalação dos hóspedes em outro hotel de mesma categoria ou superior, sem ônus
adicionais à CONTRATANTE;
11.1.7. Verificada a ocorrência prevista no subitem anterior, o faturamento dos serviços prestados será
apresentado a CONTRATANTE pela empresa, observando-se o preço e demais condições estabelecidas
no Contrato;

11.1.8. Manter na portaria/recepção, à disposição de seus hóspedes, livro ou outro documento próprio
para registro das impressões, elogios e reclamações sobre o estabelecimento, cuja consulta periódica
deverá orientar a sistematização de ações preventivas e corretivas de controle e de melhoria de qualidade
dos serviços objeto deste Contrato;
11.1.9.Zelar pela segurança dos objetos pessoais dos hóspedes oriundos deste processo licitatório,
deixados nas dependências do hotel ou pousada, quando de sua estada, observadas as normas de
segurança e hospedagem do hotel quanto à guarda de objetos e pertences de valor;
ll.l.lO.Os demais serviços não inclusos nesta licitação, e que por ventura forem prestados pelo
estabelecimento aos hóspedes indicados pela CONTRATANTE, deverão correr à custa exclusivamente
do hóspede;
11.1.11. Possuir instalações elétricas e hidráulicas de acordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT - e legislação aplicável;
11.1.12. Possuir instalações de emergência, para a iluminação de áreas comuns e para o funcionamento
de equipamentos indispensáveis à segurança dos hóspedes;
11.1.13. Possuir instalações e equipamentos de segurança contra incêndio e pessoal treinado a operá-lo,
de acordo com as normas estabelecidas e pelo Corpo de Bombeiros local;
11.1.14. Limpar e arrumar diariamente os apartamentos, com fornecimento e troca de roupa de cama e
banho, bem como de artigos comuns de higiene pessoal, por conta do estabelecimento;
11.1.15. Possuir pessoal de serviço em quantidade e com a qualificação necessárias ao perfeito
funcionamento do meio de hospedagem;
11.1.16. Observância das demais normas e condições necessárias à segurança, saúde/higiene e
conservação/manutenção do meio de hospedagem, para atendimento ao consumidor.
11.1.17. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE;
11.1.18. Apresentar ao CONTRATANTE a nota fiscal contendo descrição dos serviços prestados,
juntamente com as certidões negativas pertinentes a empresa;
11.1.19. Pagar os salários dos seus funcionários e demais verbas que venham a decorrer do cumprimento
do objeto deste termo;

DA CONTRATANTE

11.2. São obrigações da CONTRATANTE
11.2.1. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu
bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas
orientações do Fiscal do Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos a serem
fornecidos;
11.2.2. Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da
Contratante;
11.2 .3. Locar todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo
referência;
11.2.4.Substituir o material montado não aceito pela CONTRATANTE, no prazo de 24 horas;
11.2.5.Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-las na época própria, uma vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
11.2.6.Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
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empregados no desempenho das atividades pertinentes em conexão com elas, ainda que nas dependências
da CONTRATANTE

11.2,7.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.2.8 Executar a montagem, manutenção e desmontagem com a convenção padrão de eventos com
duração de 03 (três) dias, descontados os períodos de montagem e desmontagem.
11.2.9 Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE;
11.2.10. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do
CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
11.2.11. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus
empregados;
11.2.12 A CONTRATADA deverá manter durante a prestação de serviços, as mesmas condições de
habilitação;
11.2.13. Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no
cumprimento das obrigações assumidas;
11.2.14.Quaisquer atrasos na execução das obrigações assumidas deverão, obrigatoriamente constar de
justificativa protocolada na Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, dirigida à autoridade competente, até
o 5° (quinto) dia útil anterior à data prevista, os motivos que venham a impossibilitar o seu fiel
cumprimento;
11.2.15. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem na aquisição dos mobiliários solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado, conforme o disposto no artigo 65 da lei federal 8.666/93 e alterações.
11.2.16. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Cláusula Décima Segunda - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
12.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de
protocolo.
12.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO OU ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
13.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente
de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei N°:8.666/93 e
suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.
13.2. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei N°:8.666/93, mediante as devidas
justificativas, através de Termo de Aditamento.

Cláusula Décima Quarta - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
14.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o
instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente
de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Pamaíba, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos;

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
14.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à
aplicação das seguintes multas de mora:
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a) 0^3% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a
partir do trigésimo primeiro dia, nào podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
14.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à
Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecuçào total ou parcial do Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de até 05
(cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração
Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação.
14.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista
na alínea "b".

14.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades
previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
14.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais,
quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
14.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
14.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.
14.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

Cláusula Décima Quinta - DOS CASOS OMISSOS:
15.1, Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei N°: 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber,
as disposições da Lei N°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Sexta - DA SUBCONTRATAÇÃO:
16,1 A Contratada NÃO poderá subcontratar de terceiros os serviços do presente contrato.

Cláusula Décima Sétima - Da publicação resumida deste instrumento
17.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a
publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na
imprensa oficial, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Cláusula Décima Oitava - DOS ORDENADORES DE DESPESAS PARA EFEITO DE

PROCESSAMENTO DA DESPESA

18.1 Por força do Decreto Municipal n° 050/2018, em função da Lei n° 031/2017 e demais legislações de
regência, são considerados ordenadores de despesas, para efeito de processamento da despesa, os quais
assinam como anuentes o presente contrato:
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a) Pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social para movimentar solidária e conjuntamente
com o Gerenciador Financeiro deste município, as despesas públicas, incluindo contas bancárias,
vinculadas ao CNPJ n° 18.042.067/0001-54 do Fundo Municipal de Assistência Social de Alto
Pamaíba/MA e ao CNPJ n° 06.997.571/0001-29 no que se refere a recursos vinculados à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social.
b) O Coordenador do Fundo Municipal de Saúde para movimentar solidária e conjuntamente com o
Gerenciador Financeiro do município, as despesas públicas, incluindo contas bancárias vinculadas ao
CNPJ n° 11.743.691/0001-30 do Fundo Municipal de Saúde de Alto Pamaíba/MA e ao CNPJ n°
06.997.571/0001-29 no que se refere a recursos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.
c) O Secretário Municipal de Educação para movimentar solidária e conjuntamente com o Gerenciador
Financeiro do município, as despesas públicas e contas bancárias vinculadas ao CNPJ 06.091.025/0001-
24 no que diz respeito aos recursos vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Alto Pamaíba/MA.
d) O Secretário Municipal de Fazenda e Finanças para movimentar solidária e conjuntamente com o
Gerenciador Financeiro do município, as despesas públicas e contas bancárias vinculadas ao CNPJ
06.997.571/0001-29 no que diz respeito aos recursos vinculados aos demais recursos do Município não
elencados nos itens anteriores.

Cláusula Décima nona - DO FORO:

19.1 Fica eleito o foro da Comarca de Alto Pamaíba, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias
de igual teor, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

M  í . . . . D."-,

AMAR

Secretario de Fazenda e Finanças

Alto Pamaíba - MA, 22 de maio de 2018.

J L DE CASTRO-ME

Sra. Jardênia Lopes de Castro
033.798.563-47

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:
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