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CONTRATO N° 013.006/2022 QUE EN4 r  SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS ATOS, 
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA: MARIA 
NAZARE SOARES COELHO - ME Ç "OURA 
PRODUCOES E EVENTOS), CNPJ N° 26.994.3. 10001-
88, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LC. AÇÃO 
DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMt. _ .ÇÃO, 
BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS, SEGU";.ANÇA, 
APOIO E APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM ENDAS 
DE RENOME NACIONAL PARA ATENDA: AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA FORMA A ;IXO: 

Ao(s) 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2022, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, CNPJ n.° 06.089.668/0001-33, localizada na Av. Getúlio, Vargas 
n° 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000 - São João Dos Patos — MA, deste ato represenV a pela 
Secretária Municipal de Administração, Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, brasileiro, CPF n OPF n° 
038.921.083-82, RG n° 0311460720061 - SS/MA, doravante denominada simplesrm nte de 
CONTRATANTE, e do outro lado da empresa MARIA NAZARE SOARES COELHO - ME lOURA 
PRODUCOES E EVENTOS), CNPJ n.° 26.994.331/0001-88, neste ato representa pelo Sr. Clayt Soares 
Moura, CPF n°733.580.373-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendr a^ rn vista 
o que consta no Processo Administrativo n° 02.0604.001/2022, e proposta apresentada, que ;I sam a 
integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, solvem 
de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE S!. : VIÇOS 
N° 013.006/2022, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e adições 
seguintes: ,fv 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a futura e eventual prestação de serviços de locação de Palco, sor zação, 
iluminação, banheiros químicos e outros, segurança, apoio e apresentação de Shows com B idas de 
renome nacional para atender as necessidades do Município, de acordo com a planilha venc'rt ''ora em 
conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 013/2022 e Ata de Registro de e ̀:aços n° 
012/2022, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para idos os 
fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório re ado na 
forma da Lei n.° 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL 

O valor do presente contrato é de R$ 118.613,29 (cento e dezoito mil e seiscentos e treze rea9_.  .e vinte 
e nove centavos), a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos serviços pela CONTr:ATADA 
acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha 
abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame: 

Prestação de serviços de locação de Palco, sonorização, iluminação, banheiros quími *os e 
outros, segurança, apoio e apresentação de Shows com Bandas de renome nacional par.. atender 

as necessidades do Município. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 
UNT 

VALOR . ')TAL 

4 

7 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE 
GRANDE PORTE - para apresentação 
das bandas, realização de eventos de 
artistas de nivel nacional, apresentação de 
danças regionais e grupos, conforme 
abaixo: mesas de som 2 consoles digitas 
pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array 
norton, amplificação digital norton. caixas 
subwoofer norton microfones 8mics 
sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 
mics akg d-112. a montagem deverá estar 
concluída com no mínimo 06 (seis) horas 
antes do início do evento, a composição 
deste sistema deverá conter: caixas de 
som, amplificadores, microfones, mesas 
de som e demais equipamentos 
necessários para montagem do mesmo. 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO 
DE GRANDE PORTE para apresentação 
das bandas, de nivel nacional, abaixo: 1 
mesas gram- ma; 32 lam padas par 64; 24 
par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 
watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça 
dmx 3.000 

UND 

UND 

1 

1 

R$ 
10.000,00 

R$ 
4.600,00 

R$ 10.0 .3,00 

R$ 4.6 ' ,00 

10 
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -
medindo 6x4 96x96 p3 

UND 1 
R$ 

5.500, 00 R$5.5 00 

15 
GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 
KVA CABINADO E ABASTECIDO. 

UND 1 
R$ 

3.700,00 
R$ 3.7 ,00 
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de 
cabine sanitária química (banheiro 
químico) individual, para uso do público em 
geral, portátil, entregue no local do evento 
e removida após o término do mesmo, com 
dimensões mínimas 1,10m de largura por 
1,10mt de profundidade com 2,10m de 
altura, porta com fechamento e indicação 
de ocupado, caixa de retenção de dejetos, 
porta papel higiênico, teto em material 
translucido, pontos de ventilação, com 
equipe de manutenção durante o evento, e 
retirada dos dejetos por equipe 
especializada e equipada após término do 
mesmo 

UND 12 R$ 175,00 

r_ 

R$ 2.10Ú 00 

19 

Contratação do serviço de segurança 
desarmada — turno noturno, treinada, 
capacitada, uniformizada e nada consta na 
polícia civil, durante todo período do 
evento. devidamente credenciados para 
os dias dos eventos. Cotar preço global 
para contratação. 

DIARIA 13 R$ 143,33 R$ 1.8tj_t,29 

24 

Banda de renome nacional grande 
porte. Banda de reconhecimento nacional, 
com estilo e repertorio musical aclamado 
pela população local, incluindo a 
participação dos músicos e dançarinos, 
para realização do show com duração 
mínima de 02(duas) horas cada UNO 
Show. 

UNO 1 R$
90.850,00 

R$ 90.&0,00 

VALOR TOTAL R$ 118.'d3,29 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as desp as com 
impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os mater. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Realizar os serviços na sede e/ou zona rural do Município de SÃO JOÃO DOS PATO'?JIA, em 
conformidade com o TERMO DE REFERENCIA do Edital, de acordo com a solicitação de SERE,; ÇO feito 
pela Secretaria Municipal de Administração, sob pena de rescisão de contrato; 

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumir todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTR ,TANTE; 
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d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por inv iciência 
ou irregularidade cometida na execução do Contrato; 

e) Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência; 

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material qu seus 
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do 
Contrato; 

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em confo: midade 
com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações; 

h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede Jata da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprova ão; 

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assuma s, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no mo de 
Referência ou no Termo de Contrato; 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer o ..xas que 
incidam ou venham a incidir na execução do Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitas; pela 
CONTRATADA; 

b) Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estai + lecidas 
no Edital; 

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA entregar • ' a das 
especificações do Edital; 

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do rvidor 
responsável pelo recebimento dos serviços adquiridos; 

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for caso; 

f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e í seus 

anexos, inclusive, no Contrato; 

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no •rso de 

execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste 
juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado I~: ,itando-
se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2022, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/:3. 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio 
de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fisc /Fatura, 
em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições. 

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Administração através de dote ões de 
recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município d guinte 
dotação orçamentária: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.0003.2004.0000- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTR FADA à 
aplicação das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto e.: 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 raso, a 
partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Conti . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE podf. „ aplicar 
as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de in :cução 
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 de SÃO JOÃO DC ATOS 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 

Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA ct., npra as 

condições de reabilitação; 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" podc:'ão ser 

rr 

x 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a 
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando prcvas que 
justifiquem a proposição. 

aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b". 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativa, 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 Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias con 'cutivos 
contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamc os ou 
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não ri ':ntiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer db ~laração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará imp'.dido de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; enquanto perdurarem o notivos 
determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade qt ^ aplicou 
a penalidade. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências c; . tratuais 
e as previstas em Lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Co .gato, as 
hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diplc' a legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá 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.° '366/93, 
devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem . ualquer 
sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniênr;_ para a 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO — Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilat `31 deste 

Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos
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a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contrate, .la com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efet emente 
entregue até a data da rescisão; 

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

c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização r, révia e 
expressa da CONTRATANTE; 

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

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

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os dir. 'aos da 
Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que coub 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supres::5es que 
se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

Os serviços dispostos neste contrato serão executados na Sede e ou zona rural do Município de SÃO 
JOÃO DOS PATOS/MA, em locais determinados pela Administração, podendo ser lugares abertos, 
fechados, Praças Públicas e demais áreas com plenas condições de realização dos serviços, sem 5nus ao 
Município de montagem e desmontagem das estruturas. 

Os pedidos para a realização dos serviços serão conforme o surgimento de demandas, n: sendo 
obrigatório a contratação total do objeto. 

O prazo de início da realização dos serviços será imediato, em até 03 (três) dias após o receb unto da 
Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho, o qual a CONTRATANTE informará à CON \TADA 

com antecedência da necessidade da utilização dos serviços. 

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebime /Fiscal 

de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir os serviços ou a totalidade dos serviços no praz ,iáximo 

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

incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por ónta da 

empresa contratada. 

No ato da entrega dos serviços na Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Forneci vento, o 

recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebid da Nota 

Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a 

quantidade, valor unitário e o total dos mesmos. 
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Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços prestados estão em desacorc:_, com a 
proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à cç,ç~tratada 
serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situa o. 

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado 
exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota 
Fiscal/Fatura. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segL!r3nça do 
serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei ou por este instrumento. 

Os serviços poderão serem executados segunda a sexta-feira, sábados, domingos e feriados r: ;ionais, 
municipais ou datas que possam surgir durante o ano corrente, o qual a Administração solicita junto a 
Contratada a realização dos serviços com antecedência mínima de até 03 (três) dias. 

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE SÃO JC O DOS 
PATOS/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda un :de que 
apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência om as 
especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebim : ato e/ou 
pagamento. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANC~pRAS E 
DESCONTOS 

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o vaic,r devido 
será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data c efetivo 
pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicação d2 eguinte 
fórmula: 

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

AF = atualização financeira; 

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a pa. da 
data do adimplemento da etapa; 

tlç 

N = número 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. 

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser dE contado 

financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagame ''o, pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
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AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 

AF = atualização financeira; 

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a para da 
data do adimplemento da etapa; 

N = número 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO 

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme ; caso, o 
qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos serviços e a fiscalização do contrate sob os 
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comur : ando à 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas r parte 
da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. 

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n° 8.666/93, que ve a sobre 
inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública. 

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, . .informe 
disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21/ 6/1993, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNC_!\ DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem cc; o cedé-
lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das anções 
administrativas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as o Igações 
por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos fiais se 

processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetiv _ão, não 

sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
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O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obede.,:ndo ao 
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.0 5/1993, 
sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2012, Decretos 
Municipais e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 - SIS MA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do art: 55 da 
Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou tercei razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independente. . ante de 
outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, com renúncia expressa de qualq. r outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos. 

São João dos Patos/MA, em 21 de dezembro de 2022. 

SECRETARIA MUNI ;9'!r E ADMINISTRAÇÃO 
THUANY COA '',E SÁ GOMES 

Secretária Munic•al • 'e Administração 

MARIA NAZAR SO; `ES COELHO - ME (MOURA PRODUCOES E EVENTOS) 
C N PJ n° 26.994.331/0001-88 

Representante: Clayton Soares Moura 
CPF n° 733.580.373-04, RG n° 0000474986950 
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02.16. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.578.564,42 

02,11- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.18- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREO'OS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

2.902.767,92 

/69.820.56

445.000,00 

02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

99.99- RESERVA DE CONTNGENCIA 

440.000,00 

321.000,00 

TOTAL 67,399,840,95 

N - DESPESA POR FUNÇAO DE GOVERNO 

01 - LEGISLATNA 1.260.000.00 

03 -ESSENCIAL A JUSTIÇA 48.150,00 

04 -ADMINISTRAÇÃO 11.729.588.90 

08 -ASSISTENCIA SOCIAL 3.277.399.38 

10- SAUDE 14.712.484,92 

12 -EDUCAÇÃO 30.257.053,76 

13- CULTURA 735.839.00 

15- URBANISMO 2.269.777.00 

16 -HABITAÇÃO 74.184,39 

17- SANEAMENTO 307,036.50 

58- GESTAS AMBIENTAL 127,972.00 

20- AGRICULTURA 00.225.00 

26 -TRANSPORTE 866.794,00 

27 -DESPORTO E LAZER 240.215.00 

28 -ENCARGOS ESPECW S 672.121.08 

99 -RESERVA DE CONT1NGENCIA 321.000.00 

TOTAL 67.395.840,95 

Art. 84 - Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, 
previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no Art. 59, 

inciso Ill, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000. 

CAPÍTULO III 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 
SUPLEMENTARES 

Art. 9º- Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição 
Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a: 

- Abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos 
previstos nos incisos I, II, Ill e IV do § 1 , do Art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 75% (setenta e cinco 
por cento) do total da despesa fixada nesta Lei. 
11 - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos 
transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, 
acordos, ajustes e outras transferências. 
Parágrafo único - Os créditos adicionais suplementares serão abertos 
por Decreto do Poder Executivo, os quais serão detalhados 
analiticamente, de acordo com a necessidade da execução 
orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e 
Indireta. 

CAPÍTULO IV 
IDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de 
Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária até o limite 
estabelecido pela legislação em vigor. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas 
complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que 
couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, 
compreendendo também a programação financeira e cronograma de 
desembolso para o exercício de 2023. 

Art. 12 - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no 
Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária 
Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo 
programa, as modificações consequentes. 
Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, 

fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações para 
compatibilizá-Ias com as alterações e quaisquer modificações 
efetivadas na Lei Orçamentária Anual. 

Art. 13 - As fontes ou destinações de recursos aprovadas nesta Lei e 

~ CERtTIFtCA£'lt-€- DIG1TAL,`41ENTE 
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atendimento das necessidades da execução de programas, observando-
se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de 
recurso bem como sua padronização definida pela Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. 

Art. 14 - Ficam atualizados os valores dos quadros do Anexo de Metas 
Fiscais, determinados pelo § 1 , e pelo inciso II, do § 2, do art. 49,  da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, constantes na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, para fins de compatibilização. 

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Paraíso, Estado do 
Maranhão, aos 15 de Dezembro de 2022, 

Roberto Regis de Albuquerque 
Prefeito Municipal 

Publicado por: RAYANA MARIA DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 06fe6cf18b0d95570ba0ba892d6f1b4e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISO DE EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO. CARTA CONVITE Nº 
02/2022. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002 - CONTRATO Nº 002.001/2022-
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 290801/2022 - Carta Convite nº 
002/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. REPRESENTANTE: 
Kairo Coelho de Sousa Correa - Secretaria Municipal de Saúde. 
CONTRATADA: J. W. SOUSA LIMA EIRELI -EPP CNPJ: 08.672.027/0001-32. 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
Implantação de 01 (um) transformador 150 kVA no Hospital Regional 
Celso da Rocha Santos, Zona Urbana do Município de São João dos 
Patos. VALOR TOTAL: R$ 25.819,34 (vinte e cinco mil, oitocentos e 
dezenove reais e trinta e quatro centavos), aproximadamente 24,34% 
do contrato inicialmente pactuado. PRAZO DE VIGËNCIA: 30 (trinta) 
dias. AMPARO LEGAL: art. 65, inciso I, alínea Nb", § 1 0, da Lei n.º 
8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 20/12/2022; FORO: Comarca de São 
João dos Patos/MA. ASSINATURAS: Kairo Coelho de Sousa Correa-
Secreta ria Municipal de Saúde. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: b2e9bc1552cddf0ceeca388bd6661763 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 013.006/2022 - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº SRP - 0013/2022 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 013.006/2022- Processo 
Administrativo nº 02.0604.001/2022. PARTES: Prefeitura Municipal 
de São João dos Patos - MA, através da Secretaria Municipal de 
Administração, representado pela Sra. Thuany Costa De Sá Gomes, 
Secretária Municipal de Administração, e a empresa: MARIA NAZARE 
SOARES COELHO - ME (MOURA PRODUCOES E EVENTOS), inscrita no 
CNPJ nº 26.994.331/0001-88, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA. OBJETO: Prestação de serviços de locação de Palco, 
sonorização, iluminação, banheiros químicos e outros, segurança, apoio 
e apresentação de Shows com Bandas de renome nacional para 
atender as necessidades do Município. VALOR DO CONTRATO: R$ 
118.613,29 (cento e dezoito mil e seiscentos e treze reais e vinte e 
nove centavos). VIGËNCIA: 21/12/2022 a 31/12/2022. MODALIDADE: 
Pregão Eletrônico nº SRP - 0013/2022, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. DOTAÇÃO 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, UNIDADE: 03 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO,04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 3.3.90.39.00 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. São João dos 
Patos - MA, 21 de dezembro de 2022. Thuany Costa De Sá Gomes, 
Secretária Municipal de Administração. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: d789942424e9f0cc448c51bad70d0f71 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS 
MANGABEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N°37/2022 - SRP 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2022 - SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 273/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 

INTERESSADO: Município de SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA. 

OBJETO: Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 
INTERNET, (500 MB FULL), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 
MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, 
TOTALIZANDO 500 MB LINK DEDICADO FULL, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM. 

• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 02/01/2022, 
às 08h00min. ao dia 16/01/2023 às 08h59min. Horário de 
Brasília/DF. 

• ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 
16/01/2023 às 09h00min. Horário de Brasília/DF. 

• FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS 

RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 

• ORÇAMENTO SIGILOSO ( X ) SIM ( ) NÃO 

OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital poderá ser obtido ou consultado nos 
seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no site da 
Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA; 
https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do 
Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações 
poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: 
cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 22 de dezembro de 2022. 

Glória Maria Aguiar Costa 
Pregoeira Municipal 

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA 

Código identificador: 703a996a0738628628babec7f0e66ce2 

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2021- TOMADA DE 
PREÇOS Nº 005/2021 - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - CPL 
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EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2021. 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
102/2021, firmado em 10 de agosto de 2021, entre o Município de SÃO 
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, CNPJ sob o nº. 
06.651.616/0001-09 e a empresa R A C MORAIS CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o Nº: 
28.421.123/0001-15, objetivando a Contratação de empresa de 
engenharia para a execução dos serviços de reforma e 
ampliação da Unidade Escolar Deputado Francisco Coelho, no 
Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA. 
OBJETO DO ADITIVO: Alterar em 180 (cento e oitenta) dias os prazos 
da CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, do 
Contrato. 
"CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 prazo para a execução dos Serviços objeto 
desta licitação será de 540 (quinhentos e quarenta) dias após 
emissão da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do § 
1° do artigo 57 da Lei 8.666/1993; 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 0 presente Contrato terá 540 (quinhentos e 
quarenta) dias contados a partir da data de publicação do seu extrato 
no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, sem prejuízo do disposto 
no artigo 57, I da Lei 8.666/1993. 
BASE LEGAL: Artigo 57, § 1º inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2022. 
ASSINATURAS: PEDRINA RODRIGUES MELO, SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO de São Raimundo das Mangabeiras, e RHUAN ANANIAS 
COELHO MORAIS, representante legal da empresa R A C MORAIS 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI - ME. 

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA 
Código identificador: 38c6eda5fb814c426f412480d7c3de83 

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 150/2022- TOMADA DE 
PREÇOS Nº 03/2022 - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 - CPL 
Processo Administrativo Nº 101/2022 

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 150/2022. 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
150/2022, firmado em 09 de maio de 2022, entre o Município de SÃO 
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, CNPJ sob o nº. 
06.651.616/0001-09 e a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.866.317/0001-17, objetivando a 
Contratação de empresa de engenharia para a execução dos 
serviços de construção de Unidade Básica de Saúde, no 
Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, LOTE 01. 
OBJETO DO ADITIVO: Alterar em 90 (noventa) dias os prazos da 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, do Contrato. 
"CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 prazo para a execução dos Serviços objeto 
desta licitação será de 270 (duzentos e setenta) dias após emissão 
da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do § 1° do 
artigo 57 da Lei 8.666/1993; 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 0 presente Contrato terá 270 (duzentos e 
setenta) dias contados a partir da data de publicação do seu extrato 
no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, sem prejuízo do disposto 
no artigo 57, I da Lei 8.666/1993. 
BASE LEGAL: Artigo 57, § 1º inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de novembro de 2022. 
ASSINATURAS: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA, Prefeito de São 
Raimundo das Mangabeiras, e JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, 

~ CERTIFI'E ADO DIGITALMENTE 
E COM CARIMBO DE TEMPO 


