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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BER
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 86
BERNARDO/MA

CNPJ: 06. 125.389/0001-88
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2O19O5OO3-CPL/PMSB
Contrato ne 20190613001

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI

CELEBRAM DE UM LADO A EMPRESA: VICTOR AFONSO
SOUSA SOARES - VICTOR AFONSO EVENTOS

A prefeitura Municipal de São Bernardo, através de seu SECRETARIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, o Sr. MANOEL DE IESUS SILVA portador do RG: 2330237 CPF: 426.25L.492-72 , residente
e domiciliada na cidade de São Bernardo/MÁ, daqui por diante denominado simplesmente CONTRATANTE
e a Empresa: VICTOR AFoNSO SOUSA SOARES - VICTOR AFONSO EVENTOS CNPf: 25.132.057 /OO0l-75,
estabelecida na Rua 1a de maio 550 - Centro - São Bernardo/MA, neste ato representado pelo Sr. Victor
Afonso Sousa Soares CPF ne 058.134.0L3-26, doravante denominada CONTRATADA, têm iusto e contratado
o que se discrimina através das cláusulas e condições seguintes:

cúusur.a PRtrltErRA - Do oBJEro
0 presente conEato tem por base legal o processo Administraüvo nq 201905003-

CPL/PMSB referente ao Convite 015/2019, tendo por objeto a pâra ConfataÉo de Empresa para prestaÉo
de Serviços de Animafro e Bandas para realização do Arraial 2019 da Cidade de São Bemardo/Ma. Obriga-se a

LUI\ I KlllAUA a ÍOrnecer a LUNIt(AlANtE, os seryrços constantes oo tolü , oo qual a LUNIXAIAUA lol
vencedora; integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital, seus anexos e a
Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital de Iicitação ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CúUSUIÂ SEGUNDA - DA D(ECTJçAo DO coNTRATo
0s íur rreeirrrcrrü,r> eurrsürrGs du Eriiüi supra-uiüüus s",ã" , ""iiro.i"s ."rri"rr,r"

solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada. A CONTRATADA cumprirá o objeto
deste Convite, no prazo pré-estabelecido neste Editál e seus Anexos do Convite nq 015/2019 - CPL;

cúusulÁTmcEnA-DovÂIoR
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mediante nota fiscal, tendo o presente

R§: 173.ooo,oo (cento e setenta e três mil reais)

cúUsUI.A QUARTA- I)o Rf,AJUSTE
Em caso de reaiustamento, o mesmo seÉ realizado com base nos índices estabelecidos

pelo Governo Federal.

cúusurÁ eulvrA - Dos ACRÉscIMos ou slrpREssÔEs
Além do que estabelece o CONVITE, fica a licitante obrigada a aceitar nas mesmas

condições contratuais, o aumento ou a redufo da quantidade conu:atada ate 25olo do valor original

CúUSUTÁ SETTA - DA DOTAçÃO ORçÁMENTÁilÂ

As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por contâ da seguinte
dotação:

DOTAçÂO ORçAMENTÁRIA
13.392.0510.2030,0000 - APOIO A ATIV. FOLCLÓRICAS, CULT. E ARTISTICAS
339039 - 000 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurÍdica

cúUsUIÁ SÉnMA - DA VINCULAçÂO: o presente contrato vincula-se ao edital de
CONVTIE N.e -015/2019 e à proposta da CONTRÁTADA.
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CúUSULA orrAvA - DA VIGÊNCIA Do CoNTRAT0: o presente conrraro entrará em
vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de 31 de dezembro de 2019 podendo
o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos perÍodos com vistas a obtenção de preços e
condiçôes mais vantajosas para a AdministraÉo de acordo com o arl 57, inciso I, da Lei ne 8.666/93

cúUsulÁ NoNA - DA FfscAuzAçÁo: A fiscalização do Contraro será efetuada
por um servidor da Secretaria de Administração o Sr. Izaniel Cutrim Bogéa do MunicÍpio que poderá a
qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização dos serviços observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstás deste instrumento

cúusurÁ DÉcrMA- DAs oBRrcAçÕEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e Íiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçào

da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigaçõet
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o
que íor necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitâçào
escrita da C0NTRATADA, informações adicionait para dirimir dúvidas e orientações em todos os casos
omissos;

d) As decisões e proúdências que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

cúusul^a DÉCIMA PRIMEIRA - DAs oBRIGAçôES DA CoNTRATADA
CONTRÂTADA obrigar-se-á a:

a) Executar o objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de fornecimento expedida pelo Setor responsável;

b) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeitâ execuÉo do contrato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistat previdenciários, e comerciais resultantes da execução do
contrato e outros correspondentes;

€úUSUIÁ DÉCIMA SEGUNDÁ - DÁS PENÁI,IDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRÁTADA, de qualquer das

obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRÁTADA as sançôes previstás nos artigos 81 a 88 da Lei
Federal n'8.666/93.

PARIíGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste
Contrato suieitârá a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3olo (três centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10olo (dez por centoJ.

PARíGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a

CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecuçâo
total ou parcial do Contrato, as seguintes sançôes:

a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por centoJ sobre o valor do contrato;
c) Suspensão temporária de parücipaçâo em licitáção e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não superior a 02 (doisJ anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

conjuntamente com a prevista na alínea "b".
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita
comunicação escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento
legal, excluídas os caso_s de aplicação das penalidades de advertências e multá de mora.

DECIMA TERCEIRA _ DA RESCISÂO
A inexecução totâl ou parcial deste contrato enseja a sua rescjsão, com as

consequências contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôeg projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e

prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do seryiço ou do fornecimento, nos prazos estipulados,

d) - o atraso injustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaÇão da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou kansferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
admitidas no edital e no contrato;

g) - o desatendimento das determinaçóes regulares emanadas pelo servidor a
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a Secretário dessa Casa
Legislativa;

h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q
do art. 67 desta Lei Federal na 8.666/93;

i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera adminisúativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras,

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § le do art.65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 [cento e vinte) dias, sa]vo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
Ínternâ ou guerra, ou ainda por repeüdas suspensôes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprêvistâs desmobilizações e mobilizações e outras preústas, assegurado a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçôes assumidas até que seja
normalizada a situaçâo;

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagâmentos deüdos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos iá recebidos saivo em caso de calamidade pública, grave
perturbaÉo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direíto de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que se.iâ normalizada a situaçâo.

PARÁGnÂFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PÂRríGRAFo SEGUNDo - A rescisâo deste Contrâto poderá ser:
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Adminisrração nos casos

enumerados nas alÍneas 'a' a 'l' desta cláusula:
b- Amigável, por acordo entre as pârtes, reduzidas a termo no processo da licitação,

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente nos termos da legislação

DÉCIMÁ QUÁRTA - DÁs coMUNIcÂÇÕEs
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Qualquer comunicagão entre as partes a respeito do presente Contrato, só produz
efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicaçôes vêrbais.

DÉCIMA QUINTÁ - DÁs ALTERÁÇÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas iustificativas, no caso previsto no

arl da Lei n'8.666/93.

DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da execução do presente Contrato.
E por combinarem com todas as cláusulas e condiçôes contratadas, assinam este

instrumento de Contrato de Fornegimento, em 03 (três) üas de igual teor e forma, que vai também assinado

por duas testemunhas a urdo presente a tudo presente.

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, 13 de junho de 2019
,u,.,rr AFOI{SO EVENTO!

-N PJr 25,132.057/0001-75

CPF

J-/.* /"ç^ 1r'"á 1 01 /.iia
SOUSA SOARES -

1oa-'--.-
e unicipal de são Bernârdo/MA VICIOR

Municipal de ÂdministraÉo
MÁNOEL DE 

'ESUS 

SÍLVÂ
Con tre ta nte

CPF:

}.ICTOR ATONSO EVENTOS
CNPJ: 25.L32.057 /0(X)1 -75

Victor Aíonso Sousa Soares
CPF: 058.t34.0t3-26

Contratada

TESTEMUNHAS:

ESTADO DO MARANHAO I


