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Contrato Administrativo ns 1606006/2021
Processo Administrativo ns 0106007/2021
Dispensa de Licitação 005/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE SÃO
JOÃO DOS PATOS-MA EA EMPRESA ILMARA LIMA DA SILVA,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E
EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIAL
DA VACINAÇÃO".

De um lado, a Prefeitura de São João dos Patos-MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n9
06.089.668/0001-33, com sede na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-0Ó0, São João dos Patos/MA,
por seu Secretário Municlpãrde Saúde; o'Sr;~Kálro" Gõe|h"oTlé''S6üsf'Corrp; bTasileifo'rcasado, residente e
domiciliada nesta cidade, inscrita no CPF sob o ns 012.674.713-01, adiante denpmlhada CONTRATANTE; e de
outro lado, como CONTRATADO a empresa ILMARA LIMA DA SILVA, com sede è endereço na Rua das Flores,
11, Trincheiras, São Jbão dosPatos/MA, inscrita ho CNPJ sob pn? 21.105.155/0001-62, nestejato representada
pela Senhora, ILMARA LIMÀ DA-SILVA, portador doCPF.n.^ 911.231.353-04, pelp qu&çontratàm, tendoentre sl
ajustada a presentecontratação mediante as cláusulas^e cóndlções sègüintes:

1.0. DO objeto;
V

2.0. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/..: i
J

Amontagem dós equipamentos deveráiiseriefetuadá; no"prazo,deÍ24j (Uhte e quatro)
recebimento da Ordem de Serviçp.N' 1 . T,

! ! h \ ' ~' (ri 1 •. / •

Este

para a realização

horas, a contar do

.666/93.

Aentrega e o transporte do objétÔ'SérãO'de totalTèsponsabilidàde'da CONTRATA
CONTRATANTE. - ' '//

-VN—//

3.0. DO(S)VALOR(ES); ' "'

0(s) valor(es) para a aquisição(ões) do objet0'constante(s);em^cláu5ula l.0 é(são
e seis mil cento e clnqüentá e cinco reais e clhquentajcentavos).

DA
i '

l'

i ;

idé
! '.

•

sem qualquer ônus para a

í i
í i:
:^R$ 56.155,50 (Cinqüenta

•' - í

N* discriminação ' UNID QUANT VALOR UNIT.
•! ! f

VALOR TOTAL

01 BANHEIROS químicos DIÁRIA 16 1
" 1

•' RJ 172,50 RS2.760,00

02 TENDA PIRÂMIDE 5X5 DIÁRIA
L

25 R$ 287,50 RS7.187,50

03 TENDA PIRÂMIDE 6X6 DIÁRIA 07 RS345,00 RS2.415,00

04 TENDA PIRÂMIDE 10X10 DIÁRIA 01 RS920,00 RS 920,00

05 TENDA EM ALUMIN 10X15 DIÁRIA 02 RS 2.300,00 RS4.600,00

06 TRELISSEEMALUMINQ30 MT 110 RS 34,50 R$3.795,00

07 TRELISSE EM ALUMIN Q 50 MT 46 RS 51,75 RS2.380,50

08 GRADE DICIPÜNADOR MT 150 RS17,25 RS2.587,50
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09 PALCO PRATICAVEL6X4 DIÁRIA 01 RS1.750,00 RS1.750,00

10 SOM DE PEQUENO PORTE DIÁRIA 02 RS 13.880,00 RS 27.760,00

TOTAL R$ 56.155,50

0(s) valor(es) retro referido(s] é(são) fínal(is) e irreajustável(is}, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária:

02 16 FUNDO MUNICIPALDE„SAUDE
02 16 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde

10122 Administração Geral

10 122 0031 SAUDE EATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE
10 122 00312118.0000 ENFRENTAMENTO DAEMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.39.00 OutrosServiços de Terceiros - Pessoa Jurfdica,^,

4.0.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ' . \

i
'í

'

.

Após efetuada a" entrega;'afCONTWTADA encamlnhará.Nóta FlscaÍ^Eletrônicái(NF-e)/no Setor de Protocolo, a
qual será conferida e vistadá:^pelo,fiscal responsável'élencamlnhada.-a'^Secretáría de Saúde para atesto e
rubrica. f / VA Mi 1' l

M \ í ,) 1 V. ! 'V / i í ;

Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ©'númèro dd Pregãb^bem conid o número do Contrato.
1 iOctrir-r-iiini UM l V' |i

) \t i n/l' ! ' h
o pagamento será efetuado até q 30& (trigéslmo}.dia.posterlor:à:data:de:apresentaçãp da Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e). i i\ f }• lll! .. ii

Havendo atraso no pagameritO;não deprrerite de falhas nocumprimento dasobrigações coritratuals principais
ou acessórias pór parte da CONT^tÂDA,;íncidlrá correção rnpnetária'.cpiTi'base hd" IPCA-E, bem como juroscalculados na forma do artigo 19-F-dá Lei 9.494/97, incidentes "pró-rata.terfiporis" sofcíre oatraso.
Deverá estar obrigatoriamente Indicado ha Nota^Fiscal-Elêtrôhica (NFrê);.número dá Agência e o número da
conta bancária, na qual serão efetivados qs pa~gamentbsl „vV ' ^

5.0. PENALIDADES:

>' tPor descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parciaF|dd Cohtjato, a Contratada
poderá, garantida a defesa prévia da interessada no respectivo processo, sofrer as seguintes penalidades, de
acordo com a gravidade da falta, nps termos dos arts. 86 e.87 da Lei Federal ns 8.666/93:"

5.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a
Contratada concorrido diretamente;

5.2. Multa, na seguinte situação:

5.2.1. Moratória de 1% (um por cento), por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em que será
considerada totalmente Inadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal remuneratória
prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem como a aquisição do objeto com terceiros às
expensas da CONTRATADA.
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5.2.2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusuia editaiícia, hipótese em que será efetivada a rescisão
uniiaterai do contrato.

5.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São
João dos Patos, peio prazo de até 05 (cinco) anos;

5.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na hipótese de praticar
atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou
apresentar documento falso.

5.2.5. Nos casos de declaração dè Ihidbheidade; à empresa pènalizãdã poderá, dècdrridõT^razo de 05 (cinco)
anos da declaração,'requerer a reabilitação perante a própria autoridade que apiiçpü a penalidade, que será
concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e desde jque cessados os motivos
determinantes dá punição. - - . - ; -li

5.3. As multas serão, após o regular procedimento Jicitatório, cobradas administrátivà ou udicialmente, ou
descontadas dos créditos da CONTRATADA.

) • «vX ' -jii t
5.4. As penalidades previstas de^adyertênçia;'suspensãó temporária. '̂de^ração.de inidoneidade poderão ser
aplicadas juntamente com a'muita;prévjsta no

'• 'V' -
-•.4

5.5. Apenalidade prevista na çláúsÚTa'5;2".2., ^rve' cdmpípíso de:CompénM'ção^e não Impeíde acobrança de
Indenização suiâiémentar pelosJprejuízos..-que vieremVa's;.ser apuradoí) ém decorrência da conduta da
CONTRATADA, j ^ ,>;v' " ' '̂ V]Vv( ^

Mííi'i í

!•
5,

—

5.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das.obrigações que lhes correspondam, não será
considerado inadimpleitiento contratual se tiver ocorrido por?- motivo Ide? caso fórtuito oú' de força maior,
devidamente justificados e comprovados. 6 caso fortuito, ou" íje^forçá/maior, yerífica-se no fato necessário,
cujos efeitos ^ — — — -i. .

6.0. RESCISÃO

is não era possível evitar,- du,lmpèdir> nos termos do paràgrafo.únlco do árt. 393 do'Código Civil.

- . i , í í:-—^ i/r/ / I .'̂ °=; _ . 1] ii
dás' penalidades anteriormente

•' •'i I i, . i f"" '
A inexecução total: ou^ parcial destèXohtrãto;-;além de"oçasio_nan^a<.aplicação
enunciadas, ensejará também asua féscÍsã(^désdé quèroco'r"rarh qWisquer dos motivos enumerados no art. 78
da Lei n5 8.666/93. • j/ ji

//

A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art 79? da Lei n?8.666/93.

Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. Ia XI, db art. 78, da Lei ns 8.666/93, a
CONTRATADA sujeitar-se-á,.ainda, ao pagamento dè multa equivalente a30%|(trinta^pdr cento) do valor do
contrato. ^ — - • . - -

7.0. DISPOSIÇÕES GERAIS;

A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que concerne ao
cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros
encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação
Federal (Portaria n" 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá
motivar a aplicação de muitas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual Com a aplicação das sanções
cabíveis.
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A CONTRATADA não poderá transferir o Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os serviços
relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão
deste ajuste.

A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e saúde de seus empregados,
atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de acidentes de trabalho. O não atendimento das
exigências constantes nas legislações pertinentes poderá resultar na cessação imediata do Contrato.

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por
si ou por seus sucessores e representantes no fornecimento do objeto contratado, isentando a CONTRATANTE
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

ACONTRATADA obrÍga-se amanter em compátibilidáde com as obrigações assumjdàs, todal as condições dehabilitação equajilicação exigidas na licitação. ' - , | f̂̂
Aplica-se a este'Contrato as disposições da Lei ns 8.666/93,;que regulamenta :asi licitações e contratações
promovidas pela'Administração Pública.

j -

8.0. TOLERÂNCIA:

n .
i

í a

M1 ^Ví 1
U-l

Estecontrato vigorará por um pèf.ípdo dê 60 (sessenta) dias,contadosdejslia assfii

i iy-\
f

/ ;.r
lllí

10.0. FORO

outro

...

•' . - S -•* f ' A . - - •">* _ } f! it I •>
1 - '''\ 'A-\ t' 'íH-j ~ 'i."'"*• " /i 'S'

Elegem as partes contratantes :o\^FproVdá Çomar^M de Sãp,Jpâo.dos'jIatpj5/Es.tado|de Maranhão, onde serão
propostas as ações oriundas de.dirèitps:e:obrígações'.idès'te.Çontrato,<rehunciando expressamente a qualquer

, por mais privilegiado que seja..

I in
n i— J JJ /'

Se qualquer das partes contratantes, em^bèhefício da outra, permitir';-mesmapor ^ a\inobservância no
todo ou em parte, dê quàlquer.dps.itens e condições deste Contrato;e/oU'de seus%exos, tal fato não poderá
liberar, desonerar ou de qualquer, forma, afetar ou prejudicar esses mesmos Itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, cofnd.sé nenhuma tòjerância-.hòü.vesse òcorrrdo;'j

í ' /V i '
9.0. VIGÊNCIA: ^ '

-

n*
natura.

E, por assim estarem justas e contratadasj-as partes, por seus-represêntantes legais, assinam o presente
Contrato, em 02;(duas) vias deiigual teor e forma para úm sóe jurídico efeitos. ^

São João dos Patos-MA, 16 de junho de 2Ò21

Tura Municipal de São Joãp^os Patos/MA
KAIRO COELHO DE SOUS/lcORREA

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

;

ILMARA LIMA DA SILVA

CNPJ 21.105.155/0001-62
limara Lima da Silva

Representante Legal
CONTRATADA
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