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CONTRATO N° 013.005/2022 QUE ENTE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS ATOS, 
ESTADO DO MARANHAO E A EMPRESA: MARIA 
NAZARE SOARES COELHO - ME ('31OURA 
PRODUCOES E EVENTOS), CNPJ N° 26.994.33Y/0001-
88, PARA A PRESTAcAO DE SERVICOS DE LC° :AcAO 
DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINAcAO, , L:NDAS, 
BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS SERVICOS DE 
ORNAMENTACAO, SEGURANCA, APO.) E 
APRESENTACAO DE SHOWS COM BAND S DE 
RENOME LOCAL, REGIONAL PARA ATENI IR AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NA FORMA Ai AIXO: 

Ao(s) 12 (doze) dias do mes de dezembro do ano de 2022, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS, CNPJ n.° 06.089.668/0001-33, localizada na Av. Getuliu Vargas 
no 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000 - Sao Joao Dos Patos — MA, deste ato represent..da pela 
Secretaria Municipal de Administracao, Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, brasileiro, CPF n° CPF n° 
038.921.083-82, RG n° 0311460720061 - SS/MA, doravante denominada simplesm me de 
CONTRATANTE, e do outro lado da empresa MARIA NAZARE SOARES COELHO - ME ;MOURA 
PRODUCOES E EVENTOS), CNPJ n.° 26.994.331/0001-88, neste ato representa pelo Sr. Clayton Soares 
Moura, CPF n° 733.580.373-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendc m vista 
o que consta no Processo Administrativo n° 02.0604.001/2022, a proposta apresentada, que ;., Assam a 
integrar este instrumento, independente de transcripao, na parte em que corn este nao conflitar, , ~solvem 

de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAcAO DE SE ~VI~OS 

N° 013.005/2022, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as clausulas a c. ndicoes 

seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a futura a eventual prestapao de servicos de locacao de Palco, son _,; izacao, 

iluminaçao, tendas, banheiros quimicos e outros servicos de ornamentacao, seguranca, poio e 

apresentacao de Shows corn Bandas de renome local, regional para atender as necessidades do IV,unicipio, 

de acordo corn a planilha vencedora em conformidade corn o Edital de PREGAO ELETRO1 lCO n.° 

013/2022 e Ata de Registro de Precos n° 012/2022, que, corn seus anexos integram este insl, umento, 
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independente de transcricao, para todos os fins a efeitos legais. O presente Contrato esta 
consubstanciando no procedimento licitatorio realizado na forma da Lei n.° 8.666/93. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL 

O valor do presente contrato a de R$ 95.285,94 (noventa a cinco mil a duzentos a oitenta a cinco reais 
e noventa a quatro centavos), a ser pago, em ate 30 dias, apbs a entrega dos serviros pela 
CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal a aprovacao do Setor competente da CONTRATANTE, 
conforme planilha abaixo descrita, extraida da proposta de precos vencedora do certame: 

Prestacao de servicos de locacao de Palco, sonorizacao, ilurninacao, tendas, banheir~. 
quimicos a outros servicos de ornamentacao, seguranca, apoio a apresentacao de Showy corn 

Bandas de renome local, regional para atender as necessidades do Municipio. 

ITEM DESCRICAO UND QTD VALOR UNT VALOR 
TOTS! L 

3 

SERVIC~O DE LOCAACAO DE PALCO 
DE PEQUENO PORTE locacao corn 
montagem a desmontagem de palco 
modular, obedecendo as seguintes 
especificacoes: -08(oito) metros de 
frente x 6 (seis) metros de 
profundidade, corn orelhas e 
plataformas em box truss de formato de 
duas aguas, piso em estrutura corn 
compensado de 20 mm, house mix 
para pa a altura minima de 1,00m 

UND 2 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 

4 

SISTEMA DE SONORIZACAO DE 
GRANDE PORTE - para apresentacao 
das bandas, realizarao de eventos de 
artistas de nivel nacional, apresentacao 
de dancas regionais a grupos, conforme 
abaixo: mesas de som 2 consoles 
digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line 
array norton, amplificacao digital norton. 
caixas subwoofer norton microfones 
8mics sennreiser e835 1 kit mics 
sennreiser 2 mics akg d-112. a 
montagem devera estar concluida corn 
no minimo 06 (seis) horas antes do 
inicio do evento. a composicao deste 
sistema devera conter: caixas de som, 
amplificadores, microfones, mesas de 
som a demais equipamentos 
necessarios para montagem do 
mesmo. 

UND 1 R$ 10.000,00 R$ 10.0~0,00 
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6 

SISTEMA DE SONORIZAcAO DE 
PEQUENO PORTE para apresentacao 
das bandas, realizacao de eventos de 
artistas de nivel local, apresentacao de 
dancas regionais a grupos, conforme 
abaixo: mesas de som 2 consoles 
dig itas Is9 32x32 pa 24 caixas line array, 
caixas subwoofer microfones 8mics 
sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 
mics akg d-112. a montagem devera 
estar concluida corn no minimo 06 
(seis) horas antes do inicio do evento. a 
composicao deste sistema devera 
conter: caixas de som, amplificadores, 
microfones, mesas de som a demais 
equipamentos necessarios para 
montagem do mesmo. 

UND 6 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00 

7 

SISTEMA DE ILUMINAcAO DO 
PALCO DE GRANDE PORTE para 
apresentacao das bandas, de nivel 
nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 
lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 
12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 
5r 2 maquinas de fumaca dmx 3.000 

UND 1 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 

9 

SISTEMA DE ILUMINAC~AO DO 
PALCO DE PEQUENO PORTE para 
apresentacao das bandas, lives, 
dancas conforme abaixo: 1 mesas pilot 
2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 
3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 
beans 1 maquinas de fumaca dmx 512 

UND 4 R$ 2.800,00 R$ 11.200,00 

10 LOCACAO DE PAINEL DE LED - 
medindo 6x4 96x96 p3 UND 1 R$ 5.500 00 R$ 5.500 00 

11 LOCACAO DE PAINEL DE LED - 
medindo 4x3 96x96 p3 UND 1 R$ 4.540 00 R$ 4.540 00 

15 GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 
KVA CABINADO E ABASTECIDO. UND 2 R$ 3.700,00 R$ 7.407,00 

16 

SERVIC,O DE LOCACAO DE 
BANHEIROS QUIMICOS: Locacao de 
cabine sanitaria quimica (banheiro 
quimico) individual, para use do publico 
em geral, portatil, entregue no local do 
evento a removida apos o termino do 
mesmo, corn dimensoes minimas 
1,10m de largura por 1,10mt de 
profundidade corn 2,10m de altura, 
porta corn fechamento a indicacao de 
ocupado, caixa de retencao de dejetos, 
porta papel higienico, teto em material 
translucido, pontos de ventilacao, corn 

UND 8 R$ 175,00 R$ 1.40 ),00 
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equipe de manutencao durante o 
evento, a retirada dos dejetos por 
equipe especializada a equipada apos 
termino do mesmo 

17 Tenda 5x5m, instalada, para protecao 
e estrutura necessaria. DIARIA 4 R$ 154,00 R$ 616,00 

18 Tenda 10x10m, instalada, para 
protecao a estrutura necessaria. DIARIA 6 R$ 475,00 R$ 2.850,00 

19 

Contratacao do servico de 
seguranca desarmada — turno 
noturno, treinada, capacitada, 
uniformizada a nada consta na policia 
civil, durante todo periodo do evento. 
devidamente credenciados para os dias 
dos eventos. Cotar preco global para 
contratacao. 

DIARIA 10 R$ 143,33 R$ 1.433,30 

20 

CONTRATAcAO DE SERVIC,O DE 
APOIO OPERACIONAL. Contratacao 
de pessoa treinada a preparada para 
dar suporte ao evento compreendo o 
servico de limpeza, a demais 
profissionais necessarios a viabilidade 
do evento. 

DIARIA 8 R$ 103,33 R$ 826,64 

21 

Servicos especializados de 
ornamentacao a decoracao tematica 
da area de realizacao do evento corn 
bandeirolas a toda estrutura necessaria 
para decoracao 

UND 3 R$ 2.440,00 R$ 7.320,00 

23 

Bandas Locais. Banda local, corn 
reconhecimento a nivel municipal, 
aclamados pela populacao, corn estilo e 
repertorio de predominancia para 
realizacao do evento, incluindo a 
participacao dos mUsicos a dancarinos, 
para realizacao de show corn duracao 
minima de 02(Duas) horas cada. 

UND 4 R$ 4.900,00 R$ 19.6+.'C),00 

VALOR TOTAL R$ 95.285,94 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prero aqui contratado nao sofrera reajuste a inclui todas as desp.3as corn 
impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materft.is. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

Para a execucao deste contrato, entre outras, constituem obrigacoes da CONTRATADA: 

a) Realizar os servicos na sede a/ou zona rural do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS„CIA, em 
conformidade corn o TERMO DE REFERENCIA do Edital, de acordo corn a solicitacao de SERViCO feito 
pela Secretaria Municipal de Administracao, sob pena de rescisao de contrato; 
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b) Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes assumidas, todas 
as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 

C) Providenciar a imediata corregao das deficiencias a/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE; 

d) Arcar corn eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE a/ou a terceiros, provocados por ineficiencia 
ou irregularidade cometida na execugao do Contrato; 

e) Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituigao, conforme o Edital e Termo de Referencia; 

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material qu : seus 
funcionarios venham a causar ao patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execugao do 
Contrato; 

g) Substituir eventuais produtos que estejam corn validade vencida e/ou que nao estejam em confc midade 
corn o termo de referencia a proposta de pregos, corn as mesmas especificacoes; 

h) Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, corn a devida comprovacao; 

i) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigapoes assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestapoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes autorizadas no l armo de 
Referenda ou no Termo de Contrato: 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacao de garantia a quaisquer or tras que 
incidam ou venham a incidir na execugao do Contrato. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

a) Prestar as informagoes a os esclarecimentos que venham a ser solicitaC pela 
CONTRATADA; 

b) Receber as servigos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade a condicoes esta' lecidas 
no Edital; 

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos que a CONTRATADA entregar fora das 
especificapoes do Edital; 

d) Comunicar a CONTRATADA apos apresentagao da Nota Fiscal, o aceite do servidor 
responsavel pelo recebimento dos servicos adquiridos; 

e) Fiscalizar a execugao do Contrato, aplicando as sancoes cabiveis, quando for c caso; 

f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital a er~i seus 
anexos, inclusive, no Contrato; 
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g) Notificar, por escrito a CONTRATADA, ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curso de 
execugao do objeto, fixando prazo para a sua corregao. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execugao do contrato, a partir da assinatura deste 
juntamente corn a ordem de fornecimento ate o necessario atendimento total do material cotado limitando-
se o fornecimento ate o dia 31 de dezembro de 2022, consoante dispoe o art. 57 da Lei n. 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA - CONDIcOES DE PAGAMENTO 

O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em ate 30 (trinta) dias apos o fornecimento :;or meio 
de deposito em conta corrente, atraves de Ordem Bancaria apos a apresentagao da Nota Fiscz /Fatura, 
em que deverao ser discriminados os numeros das respectivas requisigoes. 

Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Administragao atraves de dot ^oes de 
recursos proprios, conforme suas solicitagoes a entrega dos materiais. 

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICACAO ORGAMENTARIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes deste Contrato correrao a conta de recursos proprios do municipio da ' eguinte 
dotagao orgamentaria: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGAO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO 
UNIDADE: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAcAO 
04.122.0003.2004.0000 - MANUTENcAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
ADM INISTRAcAO 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI~OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

O atraso injustificado na prestagao dos servigos ou entrega dos materiais sujeitara a CONTR . , ADA a 
aplicagao das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta a tres centesimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto E: atraso, 
desde o segundo ate o trigesimo dia; 

b) 0,66% (sessenta a seis centesimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em raso, a 
partir do trigesimo primeiro dia, nao podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Conti .. o. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Alem das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poder' aplicar 
as seguintes sangoes a CONTRATADA, garantida a previa a ampla defesa, nas hipoteses de in: ecugao 
total ou partial do Contrato: 

a) advertencia escrita; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
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c) impedimento para participar de licitagao a assinar contratos corn o Municipio de SAO JOAO DOS PATOS 
pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 

d) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e assinar contratos bom a 

Administrapao Publica, pelo prazo previsto na alinea anterior ou ate que a CONTRATADA cumpra as 
condipoes de reabilitagao; 

PARAGRAFO SEGUNDO - As sanpoes previstas nas alineas "a", "c" a "d" poderao ser 
aplicadas conjuntamente corn a prevista na alinea "b". 

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE ';ropor a 
aplicagao das penalidades previstas, mediante relatorio circunstanciado, apresentando pro =as que 
justifiquem a proposigao. 

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estara sujeita a aplicagao de sangoes administrative , dentre 
outras hipoteses legais, quando: 

a) prestar os servigos ou entregar os materiais em desconformidade corn o especificado a aceito 

b) nao substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE; 

c) descumprir as prazos e condipoes previstas neste Contrato. 

PARAGRAFO QUINTO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias con. cutivos 
contados da data da notificagao, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE. 

PARAGRAFO SEXTO - O valor da multa podera ser descontado dos pagameios ou 
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente. 

PARAGRAFO SETIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execupao do certame, nao mntiver a 
_ proposta, falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citagao a da ampla defesa, ficara imp lido de 
licitar e contratar corn a Administragao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 0L notivos 
determinantes da punigao a ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade qu aplicou 
a penalidade. 

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO 

A inexecupao, total ou parcial, deste Contrato ensejara a sua rescisao corn as consequencias c: ?ratuais 
e as previstas em Lei ou regulamento. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisao de pleno direito do presente Co.~:rato, as 

hipoteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrera nos term as do art. 79, do mesmo diplc _.a legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisao do presente Contrato podera ser determinada por ato u :ateral e 

escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° ...666/93, 

devendo ser procedida de autorizapao escrita a fundamentada da autoridade superior. 
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PARAGRAFO TERCEIRO - Este Contrato podera ser rescindido par convencao das partes, sem qualquer 
sangao ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitarao, desde que haja conveniencii para a 
CONTRATANTE. 

PARAGRAFO QUARTO — Fica ainda assegurado 
a 

CONTRATANTE, o direito a rescisao unilaterdl deste 
Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagao judicial, nos seguintes casos: 

a) Para atender o interesse e conveniencia administrativa, mediante comunicagao a Contrat.'da corn 
antecedencia minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efet -3mente 
entregue ate a data da rescisao; 

b) descumprimento de qualquer determinadoo da CONTRATANTE, feita em base contratual; 

c) transferencia do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizagao evia e 
expressa da CONTRATANTE; 

d) desatendimento das determinapoes regulares de representantes que forem designa s pela 
CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto; 

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto. 

PARAGRAFO QUINTO: Em caso de rescisao Administrativa ficam reconhecidos as dig ;-itos da 
Administracao, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem coma na legislagao especial no que couber. 

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES 

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condipoes contratuais os acrescimos ou supres::oes que 
se fazem necessarios, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONDIGOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

Os servipos dispostos nesta contrato serao executados na Sede e ou zona rural do Municipk ?e SAO 
JOAO DOS PATOS/MA, em locais determinados pela Administragao, podendo ser lugares bertos, 
fechados, Pragas Publicas a demais areas corn plenas condipoes de realizagao dos servipos, ser anus ao 
Municipio de montagem a desmontagem das estruturas. 

Os pedidos para a realizacao dos servigos serao conforme o surgimento de demandas, n; . sendo 
obrigatorio a contratagao total do objeto. 

O prazo de inicio da realizacao dos servipos sera imediato, em ate 03 (tres) dias apos o recebi into da 
Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, o qual a CONTRATANTE informara a CONL ATADA 
corn antecedencia da necessidade da utilizagao dos servigos. 

Qualquer desconformidade em relagao ao Edital sera comunicada pela Comissao de Recebime-. :c/Fiscal 

de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir as servipos ou a totalidade dos servigos no prazr naximo 

de 02 (duas) horas, conforme o caso apresentado, podendo ser maior ou menor o prazo, sob ;ena de 

incidir nas penalidades par descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte par onta da 

empresa contratada. 
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No ato da entrega dos servigos na Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornec lento, o 
recebedor fara o seu RECEBIMENTO PROVISORIO atraves da assinatura do canhoto de recebido'da Nota 
Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferencia do produto entregue pela contratada, Como a 
quantidade, valor unitario e o total dos mesmos. 

Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que os servigos prestados estao em desacordo corn a 
proposta, corn defeito, fora da especificapao ou incompletos, apos a notificagao por escrito a cc;itratada 
serao interrompidos os prazos de recebimento a suspenso o pagamento, ate que sanada a situapäo. 

A aceitapao e condigao essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que sera r&alizado 
exclusivamente pelo recebedor, atraves da aposipao, data a assinatura do carimbo de "Atesto' a Nota 
Fiscal/Fatura. 

O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez a segt:. nca do 
servigo, nem etico-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites esta. lecidos 
pela lei ou por este instrumento. 

Os servigos poderao serem executados segunda a sexta-feira, sabados, domingos e feriados r ;ionais, 
municipais ou datas que possam surgir durante o ano corrente, o qual a Administrapao solicita junto a 
Contratada a realizacao dos servigos corn antecedencia minima de ate 03 (tres) dias. 

A empresa fornecedora efetuara a qualquer tempo e sem onus para o MUNICIPIO DE SAO JO,kO DOS 
PATOS/MA, independentemente de ser ou nao o fabricante do produto, a substituipao de toda unit ade que 
apresentar imperfeipoes, defeito de fabricagao, quaisquer irregularidades ou divergencia .om as 
especificacoes constantes neste Termo de Referencia, ainda que constatados depois do recebim- nto e/ou 
pagamento. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ATUALIZAQAO FINANCEIRA, COMPENSAGOES FINANCERAS E 
DESCONTOS 

ATUALIZACAO FINANCEIRA 

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o va devido 
sera atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate a data ç. efetivo 
pagamento, pelo ndice de Precos ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicacao d2:-. aguinte 
formula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 

AF = atualizagao financeira; 

IPCA = percentual atribuido ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, corn vigencia a pa da 
data do adimplemento da etapa; 

N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

COMPENSACOES FINANCEIRAS E DESCONTOS 
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No caso de eventual antecipagao de pagamento, o valor devido podera ser de, Montado 
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate a data do efetivo pagame o, pelo 
Indice de Preros ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicagao da seguinte formula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 

AF = atualizapao financeira; 

IPCA = percentual atribuido ao Indice de Prepos ao Consumidor Amplo, corn vigencia a partir da 
data do adimplemento da etapa; 

N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO 

A CONTRATANTE designara um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme aso, o 
qual promovera o acompanhamento do fornecimento dos servigos e a fiscalizapao do contrat sob os 
aspectos qualitativos a quantitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comurl -ando a 
CONTRATADA as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas .. yr parte 
da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. 

Aplicam-se, subsidiariamente as disposigoes constantes da SECAO V da Lei no 8.666/93, que ve. A sobre 
inexecucao a rescisao dos contratos administrativos celebrados corn a Administrapao PUblica. 

Ficam ressalvadas as demais sanpoes administrativas aplicaveis aos Contratos Administrativos, nforme 
disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei no 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO CONTRATUAL 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal no 8.666, de 21 3/1993, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, corn a apresentapao das devidas justificativas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRAGAO, CESSAO OU TRANSFEREN( -& DOS 
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem cc . i cede-
lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisao a aplicacao das ' ancoes 
administrativas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA HABILITAGAO 

A CONTRATADA tera que manter durante a execugao do Contrato, em compatibilidade corn as c gagoes 

por ela assumidas, as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitacao. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS COMUNICACOES 
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Qualquer comunicagao entre as partes a respeito do presente Contrato, so produzirs efeitos I .gais se 
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetiva:cao, nao 
sendo consideradas comunicacoes verbais. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO 

O extrato do presente Contrato sera publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obeder, ndo ao 
disposto no art. 61, paragrafo unico da Lei Federal n° 8.656/1993, 
sendo a publicagao condigao indispensavel a sua eficacia. 

CLAUSULA DECIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2012, cretos 
Municipais a dos principios gerais de direito. 

CLAUSULA VIGESIMA - DA VINCULAQAO DO CONTRATO 

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGAO ELETRONICO N° 013/2022 - SIS1 :MA DE 
REGISTRO DE PRE~OS - SRP e a proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do art _;u 55 da 
Lei 8.666/93. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA responders por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou tercei razao 
de apao ou omissao, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independente ante de 
outras combinacoes contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o fora da Cidade de SAO JOAO DOS PATOS — MA, corn rent ncia expressa de qualq'.. '.r outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos. 

Sao Joao dos Patos/MA, em 12 de dezembro de 2022. 

SECRETARIA MUNI 
THUANY CO 

Secretaria dpK ipa 

ADMINISTRAQAO 
GOMES 
inistrapao 

AZAR SO S COELHO - ME MOURA PRODUCOES E EVENTOS MARIAN ( ) 
CNPJ n° 26.994.331/0001-88 

Representante: Clayton Soares Moura 
CPF n° 733.580.373-04, RG n° 0000474986950 
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SOARES COELHO - ME (MOURA PRODUCOES E EVENTOS), inscrita no ̀  
CNPJ n4 26.994.331/0001-88, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA. OBJETO: Prestasao de servi4os de loca4ao de Palco, 
sonorizaSao, iluminacao, tendas, banheiros quimicos e outros servicos 
de ornamentaSao, seguranca, apoio a apresentacao de Shows corn 
Bandas de renome local, regional para atender as necessidades do 
Municipio. VALOR DO CONTRATO: R$ 95.285,94 (noventa e cinco mil 
e duzentos a oitenta a cinco reais a noventa a quatro centavos). 
VIGENCIA: 12/12/2022 a 31/12/2022. MODALIDADE: Pregao 
Eletronico n4 SRP - 0013/2022, corn FUNDAMENTAcAO LEGAL: na Lei n4
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n4 10.520, de 17 de julho de i 
2002 e na Lei n4 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, do 
Decreto n 4 7.892, de 23 de janeiro de 2013. DOTAcAO! 
ORcAMENTARIA: PODER: 02 PODER EXECUTIVO, ORGAO: 0 
SECRETARIA DE ADMINISTRATAO, UNIDADE: 03 SECRETARIA D 
ADM INISTRATAO,04.122.0003.2004.0000 - MANUTENcAO 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAcAO, 3.3.90.39.00 - 
OUTROS SERVI~OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. Sao Joao do 
Patos - MA, 12 de dezembro de 2022. Thuany Costa De Sá Gomes 
Secretaria Municipal de Administra4ao. 

Publicado por: LOURDES ICARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Codigo identificador: 8f29f11ee27188d9fe38d12a3602a7eb 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS 
MANGABEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATO-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
241/2022 - SRM 

ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE4OS Ns 027/2022-
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N4 004/2021-GERENCIADA 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAcUME - MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N4 241/2022 - SRM 
ADESAO N° 41/2022 - SRM 

EXTRATO DE CONTRATO 

REFERENCIA: CONTRATO N4 322/2022. 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO, CNPJ: 
06.079.583/0001-74. 

.ICOONTRATADA: COMERCIAL S A EIRELI, CNPJ N° 18.422.703/0001-73. 
` f IETO: Aquisigao de carteiras a conjuntos escolares para atender as 

lccessidades da Secretaria Municipal de Educa4ao de Sao Raimundo 
das Mangabeiras - MA. 
LICITAcAO: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE~OS N4 027/2022-
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N4 004/2021-GERENCIADA PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAcUME - MA. 
BASE LEGAL: Lei Federal no 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei 
Federal no 8.666/1993 a suas altera4oes, pela Lei Complementar no 
123/2006 e suas altera4oes introduzidas pela Lei Complementar no 
147/2014. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 130.888,00 (cento e trinta mil e oitocentos 
e oitenta a oito reais). 
VIGENCIA CONTRATUAL: 0 prazo de vigencia do presente Contrato e 
ate o dia 31 de dezembro de 2022. 

DOTAcAO OR4AMENTARIA: As despesas decorrentes para a 
obten4ao do objeto deste Contrato correrao a conta da seguinte 
Dotacao Orsamentaria: 

8rpio; PREFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS; 
Unldade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO - MDE; 
12.361.0403,1-013 - Construcio, AmpliacIo . Equlp.m.ntos de Unidad.s EscoIor. -
MOE; 
Naturez. da D.sp.sa: 4.4.90.52.00.00 - Equlp.m.ntos s M.t.rlal Permanent.; 
Fonte de R.cursos: 
571-Transferdnclas do Estado referentes a Convinlos a Inatrumentos Conyineres vinculados i Educacio 
570 -Transfsr6nclas do Governo F.deral referentes a Conv4nlos S instnlm.ntos Conpdn.ru vinculados i 
EducaSdo. 

DATA DA ASSINATURA 'tiezembro-de 21II2; 
Fc'i_i-'f1 h1 _ 

1 ASSINAM: SRA. PEDRI~I,A pJ 9DRJ•9 E ?S-;
EDUCAcAO) E GOACY ILVA Algb 

I CONTRATADA). 

rIca 

Publicado por: CAM/LA SOUSA BRI • • •CHA 
Codigo identificador: b6fcc76e05aabf4bcb884b51 f99607c2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER 

EDITAL DE CONVOCA4AO N4 01/2022-GP 

EDITAL DE CONVOCAcAO N4 01/2022-GP 

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE 
FERRER, vereador Jose Raimundo Cardoso Gomes, no use das suas 
atribuicoes CONVOCA todos os senhores vereadores do Poder 
Legislativo Municipal de Sao Vicente Ferrer para na forma regimental e 
deste Edital de Convocacao, participarem do processo de eleicao da 
Mesa Diretora da Camara Municipal para bienio 2023-2024, em sessao 
extraordinaria convocada na forma regimental especialmente para essa 
finalidade, que sera realizada no dia 22 de dezembro de 2022 
(quinta-feira), as 1Oh00min, no "plenario vereador Jose Americo dos 
Santos", situado na Rua Getulio Vargas s/n, centro urbano desta cidade, 
obedecendo aos seguintes preceitos: 

I - a Mesa Diretora da Camara Municipal compoe-se dos cargos de 
Presidente, de Vice-Presidente, de 14 Secretario a de 24 Secretario, 
eleitos atraves de vota4ao nominal aberta (art. 10, Regimento Interno); 

II - o processo nominal consiste na expressa manifesta4ao de cada 
vereador, pela chamada, sobre em que sentido vota (art. 165, § 24, 
Regimento Interno); 

III - ressalvada as excecoes prevista no Regimento Interno, o voto sera 
sempre publico nas deliberacoes da Camara (art. 163, Regimento 
Interno); 

IV - a ordem de chama dos vereadores para manifestaSao de voto 
obedecera rigorosamente a lista alfabetica dos nomes proprios; 

V - o mandato dos membros da Mesa Diretora sera de 2 (dois) anos, 
permitida a recondu4ao para o mesmo cargo na elei4ao imediatamente 
subsequente (art. 11, Regimento Interno); 

VI - a eleicao dos membros da Mesa Diretora somente sera valida se 
presente a sessao a maioria absoluta dos vereadores (art. 12, 
Regimento Interno); 

VII - endente-se por maioria absoluta o primeiro numero inteiro acima 
da metade do total dos membros da Camara (art. 157, paragrafo unico, 
Regimento Interno); 

VIII - o quorum minimo para realizasao da sessao na qual se procedera 
a eleicao da Mesa Diretora sera de 6 (seis) vereadores; 
IX - as deliberasoes da Camara, salvo disposicao em contrario, serao 

sempre tomadas por maioria de votos, presentes a maioria dos seus 
membros (art. 156, Regimento Interno); 

X - as chapas que concorrerao a eleicao da Mesa deverao ser 
protocoladas na Secretaria da Camara em ate 24 (vinte a quatro) horas 
antes do horario previsto para o in(cio da sessao na qual se realizara a 
eleicao (art. 13, Regimento Interno); 

XI - as chapas concorrentes a elei4ao da Mesa deverao ser protocoladas 
na Secretaria da Camara ate as 1Oh00min do dia .1/12/2022 




