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TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE 

CELEURAM ENTRE Si O MUNICÍPIO 

DF SÃO João DOS PATOS E A 

EMPRESA MARIA NAZARE SOARES 

COELHO - ME (MOURA PRODUCOES 

E EVENTOS), CNPJ Nº 
26.994.331/0001-88 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, pessoa jurídica de direito interno, com sede 
administrativa na Av. Getúlio Vargas nQ 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, órgão inscrito no CNPJ nº 06.089.668/0001-33, neste ato representado pela 
Sr'--. Thuany Costa de S3 Gomes brasileira, casada, portador da Cédula de identidade nº 0311460720061-
SSP/MA e CPF (MF) nº 038.921.083-82, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa: MARIA 
NAZARE SOARES COELHO - ME (MOURA PRODUCOES E EVENTOS), pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.994.331/0001-88, estabelecida Rua Epitácio Pessoa, Ng 310, Bairro 
Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000, representada pelo seu Clayton Soares Moura, CNPJ n 4
733.580.373.04, RG nº 0000474986950, Domiciliado na Rua São José nº 310, 8alrro Centro, 
Paraibano/MA, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato 
social/estatuto social], com base na Dispensa nº. 0/1/2022 e todas as disposições da Lel nº 8.666/93, 
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço, Instruído no Processo Administrativo nº 
1804011/2022, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contratação de empresa para a prestação dos serviços de organização e 
realização de evento em comemoração ao dia das Mães na sede do Município São João dos Patos - MA, 
descritos na Dispensa n.º 011/2022, cujos quantitativos, preços finais unitários e total constam na 
Proposta Contratada, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente 
de anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA—A FORMA DE EXECUÇÃO 

A execução do objeto contratado pelo Município se dará de forma única. Sendo realizado dia 08 de maio 
de 2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONThATt) 

O valor deste contrato é de R$ 15.980,00 (quinze reli e novecentos e oitenta reals), conforme proposta 
anexa a este Contrato. 

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de organização e realização de evento em 
comemoração ao dia das Mães na sede do Município São João dos Patos - MA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 
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SCRVIÇO t)E LOCAAÇRO DC PALCO DL -
PIOUtNO PORTE locação com monta-
gem e dcsmont~. em de palco modular, 
obedecendo as seguintes cphcllcaçcïes: 
-OS(oito) metros de frente x 6 (seis) me-
tros de profundidade, com orelhas e 
plataformas em box truss de formato de 
duas aguas, piso em estrutura com com-
pensado de 20 mm, house mix para pa e 
attura minlma de 1,0üm 

UND 

2 

SISTEMA DE SONORIZADO DE MEDIO 
PORTE - para apresentação das bandas, 
realização de eventos de artistas de nível 
regional, apresentação de danças regio-
nais e grupos, conforme abaixo: mesas 
de som 2 Consoles digitas m7 48x32 pa 
32 caixas tine array Jbi, amplificação 
digital jbl, caixas subwoofer Jbl v13600 
microfones 8rnics sennreiser e835 1 kit 
mios sennreiser 2 mios akg d-112. a mon-
tagem deverá estar concluída com no 
mínimo 06 (seis) horas antes do início do 
evento, a composição deste sistema 
deverá conter, caixas de som, amplifica-
dores, microfones, mesas de som e de-
mais equipamentos necessários para 
montagem do mesmo. 

UND 

1 R$ 3.500,00 ft$ 3.500,00 

1 R$ 5.500,00 RS 5.500,00 

3 

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

DIÁRIA 7 R$ 140,00 R$ 980,00 

Bandas Locais. Banda local, com reco-
nhecimento a nfvel municipal, aclamadas 
pela população, com estilo e repertorlo 

4 
de predomináncia para realização do 
evento, incluindo a participação dos 
músicos e dançarinos, para realização de 
show com duração mínima de 02(Duas) 
horas cada. 

UND 4 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

VALOR TOTAL R$ 15.980,00 

§ 19. O Contratante pagará ã Contratada os preços especificados na Proposta contratada, a qual relaciona 
os preços unitários e totais de cada Item e o total contratado. 

§ 29. O preço contratado tem como data-base a mês da apresentação da proposta. 

§ 32, Nos preços contratados estão inciuídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos 
sociais, previdenclarios e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, corno também fardamento, 
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, Inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 
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utitirados, depreciação, alugutis, administração, Impostos, taxas, emolumentos o quaisquer outros custos 
quo, direta ou Indiretamente, se relacionem com o fiei cumprimento pela Contratada das obrlgaçôec. 

CLAUSULA QUARTA -- DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente desta licitação ser atendida com recursos transferidos do Município de 
Administração, 

§1º. As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

Unidade Orçamentária: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ÕRGÃO: 02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 02.03 SECRETARIA DE ADMINI5TRAÇÃO 
12.361.0009.2120.0000 - MANUT. E FUNCI. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
3.3.94.39.00 — Outros Serviços de terceiros — Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

O Pagamento será efetuado até o 302 (trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação de serviço, por 
meio de ordem bancária (depósito ou transferência eietr3nlca) na conta corrente do(a) Contratado(a), 
mediante a apresentação de Nota Fiscal e/oU Fatura correspondente, devidamente visada pelo Órgão de 
Competente. 

§1º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização 
por parte da CONTRATADA. 

§2º A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa a prestação de serviço na Tesouraria do 
Município, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações: 

Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
Regularidade junto ao FGTS-CRF; 
Regularidade Trabalhista (CNDT). 

§3º. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação 
final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimals 

a partir da 
terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação 
deverá ser efetuada no valor final por tipo de produto. 

§ 49. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncla que Impeça a liquidação da despesa, a nota 
fiscal/fatura será devolvida Contratada nela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. 

§ 52. O Contratante não fica obrigado a tomar os materials e equipamentos na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o serviço 
efetivamente prestado. 

§ 6. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO REAJUSTAMENTO 
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Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo da data de apresentação da proposta 
ate a finalização do evento. 

CLÁUSULA OITAVA -- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratada devem executar o objeto contratado, Imediatamente a contar da emissão da Autorização de 
Serviço. 

§1º. A realização da(s) montagem e realização do evento(ns) será acompanhada e fiscalizada por 
representante(s) da Contratante, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

§2º. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto contratado será recebido: 

provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do 
material com as especificações do objeto licitado; 
definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

§3º, A Contratada deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender (em) as especificações do objeto 
contratado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação. 

§4º. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá ao titular do Setor de Recebimento 
de Materiais ou a outro servidor designado para esse fim. 

§5º. O(s) representante(s) da Contratante anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

CLÁUSULA NONA -- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

Cabe ao Contratante: 

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 
da Contratada; 

Solicitar a execução do objeto deste contrato tnec{iante a expedição de Autorização de Prestação de 
Serviço; 
Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no serviço, fixando 

prazo para sua correção. 

Designar servidores do Contratante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93; Fornecer à Contratada, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por 

liberar autorizações de serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA —DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

A Contratada obriga-se a: 

Entregar os serviços contratados nas especificações exigidas no Termo de Referência e Anexos da 

Licitação e no prazo e no local especificado na Autorização de Prestação de Serviço; 

Responder, direta ou indiretamente, por qt aiquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por 

dolo ou culpa; Cumprir as determinações do CONTRATANTE; 
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Manter os serviços contratados de acordo com os requisitos exigidos pela legislação de vigilância à saúde 
e demais normas aplicadas à espécie, inclusive quanto às novas disposições legais que venham a ser 

editadas; 

Manter os serviços contratados em condições Ideals de segurança; 

Arcar com as despesas referentes a execução do objeto contratado, inclusive os tributos Municipais, 

Estaduais e Federals incidentes sobre os bens até a sua entrega; 

Manter atualizada a documentação exigida neste Termo de Referência, relativa a certificações 
obrigatórias do objeto contratado. 

Manter, durante o tempo da execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação (Art. 55, inciso Xlli da Lei r2. .566/93). 

§ 12 - A CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 

Todos os encargos prevídenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em 
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatfclo com o CONTRATANTE; 

Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, 
bem como todas as despesas decorrentes do cumprimento do objeto, tais como: salários, seguro de 
acidentes, taxas, Impostos e contribuições, Indenizações, vaies-transportes, vale-refeição, e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas por I~i; 

Todos os encargos de possível demanda fiscal, trabalhista, clvii ou penal, relacionada à execução deste 
contrato, orlglnarlamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

§ 2º - A Inadimpléncia da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o 
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

§ 32 - São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste 
contrato; 

A velculaçâo de publicidade acerca deste contato, salvo se houver prévia autorização da Administração 
do CONTRATANTE; 

A subcontratação de outra empresa para a execução parcial ou total do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA D!`C1MA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido 
que a ação ou omissão, total ou parcial, da fisca:ização do Contratante não eximirá à CONTRATADA de 

total responsabilidade na execução do contrato. 

§1º. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal ne 8.656/93, sendo 

certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do 
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6rg o ou entidade Contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto 
c sntratuai, para todos os efeitos, salvo justlflcativa escrita fundamentada. 

§2º. Durante a vigência deste contrato, o cumprimento do objeto será acompanhado e fiscalizado pelo 
setor desir;nado pela Secretaria Municipal de Adminlstrnçio. 

CLÁUSULA DtC1MA SEGUNDA DA AtTEltAÇAo DO CONTRATO 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. t5 da Lei n.4 8,666/03, desde que haja 
interesse do CONTRATANTE, com a apresentaçao das devidas justificativas. 

§lc. A Contratada flcarl obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 25% o valor Iniciai atualizado do contrato, na forma dos §10 do art. 65 
da Lei federal n2 8,666/93. 

§2º. As supressbes poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

§3º, Não é possível a subcontratação parcial ou total do objeto contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES 

A Contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da execução integral do 
contrato. 
§1º. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo 
Administração ou terceiros, serão consideradas como Inexecução parcial do contrato. 

§2º. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato 
que vierem a acarretar prejuízos ao Município, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por 
danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

§3º. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso de 
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, Inexecução parcial ou Inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabiilciader civil e criminai, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 
- advertência; 

- multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 

- suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir o Município 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

§4º. As sanções de muita podem ser aplicadas á Contratada juntamente com a de advertência, suspensão 
temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado. 

§5º. Nos casos de lnadlmplemento au inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada, 

cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, 
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além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de reselsão unilateral e demais 
sançóes previstas em lei. 

§69. A Inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da Infração, obedecidos os 
seguintes limites máximos: 

- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive 
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço 
da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada 
dia subsequente ao trigésimo. 

§7º. A apilcação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sançÕes previstas na lei. 

§8º. A muita, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada —quando exigida, além da perda 
desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida 
garantia, à Administração se reserva o- direto de descontar diretamente do pagamento devido à 
contratada o valor de qualquer muita porventura imposta. 

§9g. A sanção de multa não tern caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§10. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo lnldôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará Impedido de licitar e contratar o Municfplo de São João dos Patos e, será 
descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 42 da 
Lei federal nº 10520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Termo de 
Referencia e no contrato e das demais cominações legais (art. 72 da Lei federal ng 10.520/02). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

A Inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, corn as consequências contratuais e as 
previstas na Lei federal nº 8.666/93. 

§12. A rescisão poderá ser determinada por ato ur,llateral e escrito do contratante nos casos enumerados 
nos Incisos I a Xli, XVII e XViii do art. 78 da Lei federal n2 8.666/93. 

§2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, sem 
que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, na forma do § 29 do art. 78 do mesmo diploma. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE 

REFERENCIA E A PROPOSTA 
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integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condiçbes estabelecidas 
no processo ikitatôrlo referido no pre~9mbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na 
proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitaç3o. 

§ 1º - O presente contrato vincula-se aos termos: 

do Termo de Referenda da Dispensa n.º 011/2022, constante dos Processo Administrativo nQ 
1804011/2022; 

da proposta vencedora da Contratada. 

§ 2. 0 presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93; Lel Federal nº 9.503/97; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.507/2011 e alterações posteriores de toda a legislação referida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-- DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

0 presente contrato vigorará da sua assinatura até o fim do ano letivo ou até 31/12/2022, podendo ser 
prorrogado a critério da Contratante, por iguais e sucessivos períodos, até o limite legalmente permitido, 
caso o interesse público recomende. 

Parágrafo Único - A publicação resumida do instrumento deste contrato ou de seus aditamentos na 
imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

As questáes decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e Julgadas Foro da Cidade de 5ão João dos Patos, Estado da 
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 
das partes, contratante e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

São Joao dos Patos/MA, em 06 de maio de 2022. 

PREFEITURA MUNICI 

Thuan 
Secretária M 

O DOS PATOS-MA 
Gomes 

Administração 
CO • ATA TE 

IA NA RE SOARES COELHO - ME (MOURA PRODUCOES E EVENTOS) 
CNPJ nº 26.994.331/0001-88 

Representante: Clayton Soares Moura, CNPJ n4 733.580.373-04, RG nº 0000474986950 
CONTRATADA 
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