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CoNTRATO No 73l2Ol9

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE ENÍRE
SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AREIA
BRANCA,. E, DO OUTRO, AVIOES DO FORRO
GRAVAÇOES E EDIçOES MUSICAIS LTDA,
DEC,RRENTE DA INEYIGIBILIDADE DE LICITAçÃO N"
11/2019

o l.,tuÍ{rcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO
NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, Advogadô, poÍtador do RG no 3.271.129-8 SSP/SE e

do CPF no 036.2|9.265-00, re_sidente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa
AVrÕES DO FORRO GRAVAçoES E EDrçOES MUSTCATS LTDA, inscrita no CNPJ sob o

^o 
07 .94O.525/0001- 56, com sede à Avenida Heróis do Acre, no 500, bairro Passaré, na

cidade de Fortaleza, Estado de ceará, doravante denominada coNTRATADA, neste ato
representada pelos senhores alrônro IsAIAs PAIVA DUARTE, portador do RG

04.427.52A SSP/CE e do CPF 685.919.263-15, e CARLOS ARISTIDES DE ALMEIDA
PEREIRA, portador do RG 97.002.513.229 SSP/CE e do CPF 923.772.273-53, têm justo e

acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as
disposiçôes regulamentares contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de
Inexigibilidade de Licitação no 71/2019, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO ( rt- 55. inciso I. da Lei noa 666 /93 )-

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para apresentação de Show
Artístico da Aviões do Forró, para a apresentar-se no tradicional evento dos Festejos
Juninos deste 14unicípio, a ser realizado no dia 3l/05/2019, de acordo com as

especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação no 77/2OL9, e proposta do

Contratado, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art.
55, XI da Lei no. 8.666/93, independentemente de suas transcrições, e de acordo com o

a baixo determinado:

AVIOES DO FORR
sHow DATA VALOR íR$)

31.05.2019 30 0.00 0,00
VALOR GLOBAL 3OO.OOO,OO

w
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCÃO íATt.55, iNCiSO It. dA LEi NO

8.666/93).

Os serviços serão executados diretamente pelo CONTRATADO, sob a forma de execução
indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades do

Ívlunicípio, visando à perfeita consecução do objeto deste contrato.

ctÁusula tencetRe - oo pnEco. oas coltotcõEs oe pacAMeÍ{to (art. ss,
inciso lrr. da Lei no 8.666/93).

Pela realização do show, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importáncia de R$

3oO.OOO,Oo (trezentos míl reais).
§10 - O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, sendo a primeira, equivalente
ã 1oo/o de seu total, perfazendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser efetuada
no dta 77/03/2019; a segunda, equivalente a 4jo/o de seu total, perfazendo o valor de R$

12O.OOO,OO (cento e vinte mil reais), a ser efetuada no dia 31/05/2019; a terceira,

W
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equivalente a Z5o/o de seu total, peíazendo o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais), a ser efetuada no dia 24/06/2019; e a quarta, equivalente a 25o/o de seu total,
perfazendo o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser efetuada no dia
10/10/20t9.
§2o - Para fazer jus ao pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual,
t\4unicipal e perante a lustiça do Trabalho.
§3o - Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADo enquanto houvêr pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§4o - Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado.
§5o - No caso de atraso de pã9amento, será utilizado, para atualização do valor
mencionado no caput desta Cláusula, o Indice Nãcional de Preços ao Consumidor -

INPC/IBGE.

cúusuLA ouARTA - DA vrcÊNcra (AÉ. 55. inciso rv. da Lei no a'666/93)

O presente Contrato terá prazo de vigência da data de sua assinatura até o dia

lOl7ol2O7g, após a realização dos espetáculos e consequente consecução do objeto
contratual.
parágrafo único - o prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente,
prorrãgado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 57, §1o da Lei no'

8.666/93.

CLÂUSULA OUINTA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS íArt. 55- inciso IV, ã Lêi no

,.7_?,.
6kt,o

8.666/93)

O serviço deverá ser executado na Sede deste N4unicípio, êm praça pública, na forma de

apreseniação descrita na Cláusula Primeira deste Instrumento, em conformidade com a

Proposta, ê o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art' 73, l, a e b, da

Lei no.8.666/93

CLAUSU Â SEXTÂ DOÍÂcÃo oRcaME rÁnra (art, 5 inciso v, da Lei n. o

8.666/93).

As despesas com o pag amento do referido objeto estão previstas no orçamento de 2019

do M unicí io de Areia Branca SE conforme classifica ao or mentária detalhada abaixo

UNIDADE
ORçAMENTARIA

AçÃO CLASSIFICAçÁO
ECONOMICA

15 30 2035 I

I
33903900 10 01

CúUSULA SÉTIMA - DO DTREITO E RESPONSABILIDADE OAS PARTES (ATt. 55'
inciso vu e XIu. da Lêi no 8.666/93).

O CONTRATADO, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

i - Executar fielmente o ob;eto deste Contrato, em estrita observância das condições

previstas no Projeto e na ProPosta;
iI - nesponsabiÍzar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,

ãe.or.ente, de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto destê Contrato'.não
podendo ser arguido, para efeito d'e exclusão de sua responsabilidade, o fato de a

êôr.trnnrerrrrg f,roceder à fiscalização ou acompanhamento da execução do objeto

contratua l;
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III - Custear todas as despesas com tributos, encargos sociais, custos financeiros ou
quaisquer outros acréscimos;
Irv - Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor, impostas pela

CONTRATANTE;
v - Preservar e manter a CoNTRATANTE salva de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza.
úf - Uant"., duranteioda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas.

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromête-se a:

I - Proporcionar ao CONTRATÀDO todas as condições necessárias ao pleno cumprimento

ãu. oO.ig"ç0". decorrentes do presente Contrato, consoante estãbelece a Lei no 8.666/93;

II _ Notiiic;r a ç6NTRATADA, por escrito, da apticação de eventuais penalidades, pelo não

iumprimento em parte e/ou todo da prestação do serviço e da sustação do pagamento de

quaisquer faturas;
irt - Éf"trut o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento'

CúUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTÂS (ATt. 55' iNCiSO VII' dA LEi NO

8.666/93).

Pelo atraso injustiflcado na execução do contrato, pela inexecução total ou parcial do

oú;àto pu.tu"ão, conforme o cato, a CONTRATANTE- po-derá aplicar ao CONTRATADO as

sãórintbs sanções, previstas no art.87 da Lei no g 666/93, garantida a prévia defesa:

I - advertência;
ir - mrrtu de ó,soto (zero vírqula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por

.ãntoj .o0." o'valoi do contrato, em decorrência de atraso injustiflcado no início dos

serviços;
III j mutta de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, no caso de

inexecução total ou parcial do mesmo;
iülirlp"n.ao temporária de participar em licitação e. impedimento de contratar com a

Administiação do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

v-_ ;;ct;;;áo de inidoneidade 
'pa 

ra licitar ou contratar com a Administração Pública.

cúusuLA NONA - DA RESCTSÃO (art. 55' inciso vrrr' da Lêi no 8'666/93r'

Independentemente de notificações ou interpelaçõês judiciais ou extrajudiciais' constituem

.àtiuo. pur" rescisão do contráto as situaçàes Érevistas nos artigos 77 e 78' na forma do

artigo 79, da Lei no. 8.666/93,
a1; - 'o presente contrato poderá ser rescindido,. também' por conveniência

administrativa, a Juízo da co1.rinÃrnrurr, sem que caiba à 6SNTRAÍADA qualquer ação

ou interpelação j udicial.
ó2; _ N;-.;ã áÀ rescisão do contrato na forma do parágrafo anterior, a contratante fica

ãu.iguOu a comunicar tal decisão ao coNTRATADo, por escrito' no mínimo com 01 (um)

dia de antecedência.
óil- ü;;;Ància da rescisão prevista no c-aput desta cláusula' nenhum ônus recairá

sobre a CoNÍRATANÍE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no §20 dÔ artigo

79 da Lei no. 8.666/93 e alterações.

cúusuLA pÉcrMA - Dos DrRErÍ9E po CoNTRATANTE No caso DE REscrsÃo
(Art. 55, inciso Ix. da Lei no 8.666193)'

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato' o CONTRATADO reconhece'

J" ráó", " ài*it" da CoNTRATANTE de adotar, no que couberem' as medidas previstas no

artigo 8O da Lei no. 8.666/93.
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O presente Contrato fu ndamenta-se:
I - nos termos da Inexigibilidãde de Licitação que, simu ltaneamente:

. constam do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - nãs demais determinações da Lei no. 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamentê, nos princípios da Teoria Geral dos contratos e nas disposições do

Direito Privado.
piÉg.afo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que Se fizerem necessários, em

decoriência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião'

Termo Aditivo.

cLAtrsULÂ DECIMA SEGUNDA - ÂS ALTERA óEs íart, 6 . Lei no 8.66 6 /93 ).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no

artigo 65 da Lei no. 8.666/93, desde que devidamente comprovâdos'

5f"" - O contratado fica obrigado a aceitar,. nas m€smas condições contratuais' 
-os

ã.réscimos e supressões que =e-fizerem 
necessários, até o limite lêgal previsto no art.65,

§1o da Lei no. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato'

iio - 
^enfrum 

acréscimo ou supressão poderá exceder.o limite estabelecido nesta

ãonOiçao, satvo as supressões resuliantes de acordo celebrados entre as partes' de acordo

com o art. 65, §2o, II dã lei no. 8.666193.

67. Lei n" 8.666/93).

Naformadoquedispõeoartigo6TdaLeinoS'666/93,ficadesignadaaservidoraMaria
Dialma Dias nlbeiro, lotaOo ni Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste

órqão, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato'

õ1". I 
-À 

n.iiiiruçao compete, entre ouiras atribuições, verificar a conformidade da

ãxecução do contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados

Dara oarantir a qualidade desejada;
ãã;:À 

"çeà 
'àà 

fiscatizaçáo nào e,.one.a a contratada de suas responsabilidades

contratuais;
5ào _ correrão por conta da contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem

ãú"., u.ti. como as contribuições devidas ao INsS, bem como serão de sua exclusiva

I"rioÁ.ãiiriaua" as obrigações o, en.argo, trabalhistas, da previdência social, de seguros

com referência ao pessãai empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço na

execução da obra ou fiscalização dos serviços decorrentes deste Contrato'

cúusulA pÉcrMA oUARTA - Do FoRo

As partes contratantes elegem o Foro da cidade de Areia Branca, Estado de sergipe,-como

único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do

presente Contrato, com renÚncia expressa por qualquer outro'

4
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, a fim de
que produza seus êfeitos legais.

Areia Branca/SE, 11 de março de 2019.

#,Âtd{a{tqJlm,fuel
Contratante

ALAN ANDRELINO NU Tat

Y{,xz !*o
Geltor do

)/^xe-
ÉAVAçOE

t1u

I
FORRO G s r eorçórs MusrcArs LTDA

Contratada
enrônro ISAIAS PAIVA DUART

Representan Tab

GRAVAçórs e eorçóes Musrcars LTDA
Contratada

CARLOS ARISTIDES DE ALMEIDA PEREIRA
ReP resenta nte legal
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