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CONTRATO N°: 660/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 21/2022

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FIRMAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA E O SENHOR WAGNER ALVES
LEITE.

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALSAS/MA, com sede Praça Prof. Joca Rego, 121, Balsas - MA, inscrita no CNPJ sob o N°:
06.441.430/0001-25, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste ato representada pela Secretária de
Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, Sra. CAMILA FERREIRA COSTA, portadora
do CPF N° 002.231.343-50, residente e domiciliada na Cidade de Balsas, a seguir denominado
CONTRATANTE, de outro lado o Sr. WAGNER ALVES LEITE, inscrito no CPF sob o n“
862.184.924-00, residente e domiciliado à Rua Presidente Prudente de Morais, n® 99, bairro São
Luís, Balsas/MA - CEP 65.800-000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO,
celebram o presente contrato, nos termos da Inexigíbilidade de Licitação n® 21/2022, Processo
Administrativo N® 44571/2022, em conformidade ao que dispõe a Lei 8.666/93 e suas alterações
sucedâneas, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste contrato refere-se à CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DOTADA
DE NOTÓRIA E COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA E LEGAL PARA
PRODUÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO TEATRAL: “AUTO DE NATAL”.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS

2.1. A CONTRATADA prestará os serviços, objeto do presente contrato na cidade de
Balsas - MA, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos
de Balsas.

2.2. A programação da apresentação da peça teatral “Auto de Natal” será realizada na
possível data do dia 18 de Dezembro de 2022, de modo que havendo imprevistos que
altere a data de apresentação o CONTRATADO será informado das alterações.

2.2.1. Considerando esta informação, havendo de possibilidade de alteração na data da
realização do evento, fica o presente contato com vigência até o dia 31/12/2022
conforme disposto na cláusula décima primeira do presente instrumento
contratual.

2.3. O profissional que realizará a apresentação teatral é o senhor Wagner Alves Leite.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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3.1. Este instrumento contratual tem como valor global o montante de R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais), que correrá sob as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
Ação

Função: 13
Sbfunção: 392
Programa: 0401
Projeto/Atívidade/Oper. Especial: 2-087
13.392.0401.2-087 - MANUT. DA SECRETARIA, DA BIBLIOTECA, DO MUSEU
DO SERTÃO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA E FEIRA DO LIVRO.

Natureza da Despesa

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recursos
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1.1. O prazo de pagamento será conforme descrito abaixo, por meio de transferência
eletrônica, em conta corrente ou através de ordem bancária, em conta corrente da
CONTRATADA, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor designado pela Contratante, depois de efetuadas todas as conferências.

4.1.2. Serão efetuados pagamentos em 3 (três) parcelas, sendo:

*■
1* parcela paga no ato da assinatura do

contrato
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

2® parcela pago na data do dia
20/11/2022.

R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).

3* parcela pago na data do dia
15/12/2022.

R$ 30.000,00 (trinta mil
reais)

TOTAL R$ 60.000,00

4.1.3. No preço ofertado estará incluso todos os custos diretos e indiretos ocorridos
prestação dos serviços tais como e sem se limitar a: mão-de-obra, deslocamentos,
alimentação, lucro, impostos, seguros, encargos, além de outros custos pessoais
empresariais que incidirem sobre a prestação do objeto pretendido.

4.2. O preço contratado será fixo e irreajustável.
4.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e

seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
4.4. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente serão efetivados após a verificação da

regularidade pessoa física contratada, com a apresentação das certidões necessárias
para esse fim.

na

ou
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4.5. O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustaçào do pagamento que só
será processado após a apresentação das referidas certidões negativas, não podendo
ser considerado atraso de pagamento.

4.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com
o número de inscrição no CPF apresentado nos documentos de habilitação e propostas,
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CPF, mesmo aqueles de
filiais ou da matriz;

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTES

5.1. Somente ocorrerão alterações neste Contrato com as devidas justificativas e observados
os preceitos aplicáveis no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, ressalvado em último caso a
prevalência do interesse da Administração Pública.

5.2. As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites permitidos em lei.

CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES

6.1. Salvo ocorrências de casos fortuitos ou de força maior, formalmente
justificados/comprovados ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das
obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas,
segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

a) Multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente atualizado, na hipótese de atraso injustificado e superior a 2h;

b) Advertência sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade a juízo da CONTRATANTE, para as quais tenha a
CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no
Cadastro de Fornecedores da mesma;

c) Suspensão temporária ao direito de participar de licitação, bem como, o
impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 24
(vinte e quatro) meses; na hipótese de rescisão contratual por culpa da
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades
cabíveis;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a pena, na forma da lei.

6.2. Em caso de inadimolemento contratual, ocasionado pela inexecucão da realização da
apresentação, a contratada é obrigada a devolução do valor recebido antecipadamente.
sem prejuízo da aplicacão de penalidades, inrns e. miiltas

6.3. As multas previstas nesta cláusula têm caráter moratório e, consequentemente, o seu
pagamento não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha acarretar a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÂO

7.1. Em hipótese alguma será admitida que a CONTRATADA sub-contrate outras
empresas, fato que autorizará a Administração Pública a rescisão unilateral do presente
instrumento.
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CLAUSULA OITAVO- DOS TRIBUTOS

8.1. Todos os tributos, taxas e demais obrigações tributárias, fiscais e parafiscais de
qualquer esfera, sao de responsabilidade da CONTRATADA, que se obriga a pagá-
los dentro de seus vencimentos.

CLÁUSULA NONA- DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL

9.1. O presente instrumento de contrato constitui título executivo extrajudicial, conforme
prevê o artigo 784 do Código do Processo Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. A ocorrência de qualquer dos motivos descritos abaixo, no que couber, ensejará a
rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
d) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,

que prejudique a execução do contrato;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva na execução do contrato;
f) A CONTRATADA expressamente reconhece o direito da

CONTRATANTE em rescindir unilateralmente o presente contrato de
acordo com o que prevê a Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.1.0 prazo de vigência do presente instrumento contratual iniciar-se-á na data de sua
assinatura até 31/12/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Caberá a contratada:

a) Os serviços referidos são inerentes a função da CONTRATADA, que,
portanto, não poderá transferir ou ceder, no todo ou em parte, sua execução
para outrem;

b) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários na execução dos produtos, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b.l) As supressões que excedem esse limite serão objeto de acordo celebrado
entre as partes contratantes, na forma disposta no parágrafo T, inciso II, do
artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações;

c) Efetuar a realização do projeto/prestaçâo dos serviços, dentro do prazo
proposto e aceito pela Prefeitura Municipal de Balsas- MA, devendo oferecer
serviços com a qualidade e tempestividade.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão ■ 65.800-000
(99) 3541-2197C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 *****

Drefeituradebalsas@gmail. com 4

L



PREFEITURA DE
BALSASConttnua a eonatruçlo d» cidade que quswnoi

d) Prestar de maneira satisfatória, os serviços elencados no objeto do presente
Termo;

e) Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os
endereços e telefones para contato, devidamente atualizada;

f) Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as
disposições legais estaduais e federais inerentes;

g) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou
culposamente;

h) Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita na execução do contrato;

i) Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente
às reclamações sobre seus produtos,

j) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a custos diretos e
indiretos ocorridos na prestação dos serviços tais como e sem se limitar a:
mão-de-obra, deslocamentos, lucro, impostos, seguros, encargos, além de
outros custos pessoais ou empresariais que incidirem sobre a prestação do
objeto desta licitação, não cabendo a PREFEITURA quaisquer ônus
adicionais ou subsidiários,

k) Obriga-se a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme disposto no art. 55,
inciso XIII, da Lei n". 8,666/93.

1) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para a execução dos
serviços.

mjComunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade  de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários,

n) A CONTRATADA não será responsável por quaisquer trabalhos, serviços ou
responsabilidade não previstos no termo de referência,

o) A Prefeitura Municipal de Balsas- MA, não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabilidade da CONTRATADA, sendo expressamente
vedada a subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Caberá a Contratante:

a) Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, o
fomecimento/execução do serviço objeto do contrato;

b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes,
prepostos ou empregados da Contratada às suas dependências, desde que
estes estejam devidamente identificados;
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c) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema
que ocorra durante a execução dos serviços;

d) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;

e) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as Obrigações Contratuais;

f) Receber e conferir 0 objeto;
g) Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada;

i) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação
contratual pendente por parte da Contratada, até a completa regularização,

j) Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme o artigo 29,
incisos III, IV e V, da Lei n° 8.666/93, antes de efetivar o pagamento;

k) Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A Contratante designa o servidor Anderson Cesar Antunes de Almeida, CPF:
820.728.333-53 para exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, para dirimir as
questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma, e idêntico valor jurídico, para que produza os efeitos de direito.

Balsas/MA, 0 ? de de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAVDE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

CAMILA FERREIRA COSTA
CONTRATANTE

• /

U—^—AGNER ALVES LEITE
CONTRATADO

L V.
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