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,3NTRATO DE qRESTAçÃA DE SERVrÇqS gUE EilrRE
ST CEI-E&RAM, DE UN,' LADO, A MUNICrP,Í] DE ARÊíA
8RÁrVC4, E, N OUTRO, ALE qRODUçóES ARTjSTÍCAi

'#*^r&T ,ff f§fT 
DA INE*IGIEILIDADE DF

o iluHlcÍpro DE AREIÀ BEÀNCA/§E, inscrito no cNpJ *ob o no 13.10o.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freíre de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado
CONTRÂTANTE, neste ato representado por seu Gestor, o 5r. ALAH ANDRELINO
I{UfiE§ §ANTO§, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG no 3.271.129-8 §SP/SE e
do cPF no 036.219:65-00, residente e domiciliado em Areia Branca/sE; e a empresa ALE
PRODUçõES ÀRTÍSTICA§ LTDA, inscrita no cNpJ sob o no 11.74?.283/O00i-56, com
sede à Rua O6, no 1673, bairro centro, na cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São paufo,
doravante denominada CONTÍIATÀUÂ, neste ato representada pela Senhora ÂÍrlANDÂ
DIAS FERREIRÂ, portadorA do RG 1.451.391 SEISP/MS e do CPF 032.452.581-86, rêm
justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com ãs
disposições regulamentares csntidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suôs
alterações posteriores, e tendo em vista o que çonsta do Processo Administrativo de
Inexigibilidade de Licitação no 32/2019, mediante clÉusulas e condiçôes segutntes:
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O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empr€sã pâra apresentação de §how
ArtÍstico da Cantora Mariana Fagundes, para a apresentar-se no tradicional evento dos
Festejos Juninos deste Munlctpio, a ser realizado no dia 01/06/2019, de acordo com as
especificações constantes da Inexigibilidade de Licitaçáo no 321?§L9, 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
ã

cúusuLA SEGUHDA - DO REGII|E DE EXECUGÃO íart, §s,.jnciso IILdã Lei no
8,666/93),

Os serviços serão executados diretamente pelo CONTRATADO, sob a forma de execução
indireta, em regime de ernpreitada por preço global, de acordo com as necessidades do
Município, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

cr-Áusufâ rrqce rRl; oo pnEco, ons co?íorÇêEs §r . pâFâú{rxro rart. ss,
inciso IIL Sa Lei no 8.666/931.

Pela realização do shovrr, a CONTRÂTANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R":l
9O.OOOTOO (noYenta mil reais).
§lo - O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira, equivalente a
50o/o de seu total, peffazendo o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser
efetuada no dia 0910512019; a segunda e última, equivalente ôos outros 500,6 de seu
total, perfazendo o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e çinco mil reais), a ser
após a apresentação,

sHotY DATA vAroR (R$)
MARIANA FAGUNDES 01.06.2019 90.000,00

VÂLOR GLOBAL 9O.OOO,OO
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92" - Para fazer jus ao pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade para com â Fazenda Federal, Estadual,
Municipal e perante a Justiça do Trabalho.
§3" ' Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATÀDO enquanto houver 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 pagamento, será utilizado, para atualização do valor
mencionado no câpuf desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consum idar -
INPC/IBGE.

cLÁusuLA ouA$rt - DA VIGÊI{CIA íÀr!, 5§ ,inci$r IV, dâ Lçi no t,66É r93)

O presente Contrato terá prazo de vigência da data de sua assinatura até o dia
05/06/2019, após a realização dos espetáculos e consequente consecução do objeto
contratual.
Parágrafo único - O prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente,
prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 57, §1o da Lei no.
8.656/93.

cLáusuLA ouIÍlTA - DA fxEçucÃo Do§ §EBlÍrço§ íArtr sft inciso r$ dã Lsi no
8.6661931

O serviço deverá ser executado na Sede deste Município, em praça pública, na forma de
apresentação descrita na Cláusula Primeira deste Instrumento, em conformidade com a
Proposta, e o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, l, a e b, da
Lei no. 8.666/93.

cúusu.LA §ExTÂ - DoTâcÃo oRcâÍ,tEt{TÁRIA íârt. 55. inciso v. da Lpi n. o

8.656/q3)!

As despesas com o pagamento do referido objeto estiio previstas no orçamento de 2019
do Municí de Areia conforme classifica mentária detalhada abaixo:

cr-Áusut.e sÉrrmâ - oo otRrrro e nrspol.rsnerLlonoe qAs plnrrs raÉ. ss.
inçiso VII Ê XIIL da Lçi no 8.66ô/93),

O CONTRÂTADO, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I - Executar fielmente o objeto deste Contrato, em estrita observâncía das condições
previstas no Projeto e na proposta;
f,I - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto deste Contrato, não
podendo ser arguidoÍ para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a
CONTRATANTÊ proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução do objeto
contratual;
frl - Custear todâs as despesas cüm tributos, encargos sociai§, custos financeiros ou
quaisquer outros acréscimos ;
IV - Respeitar e cumprir ãs Normas Administrativas em vigor, impostas
CONTR,ATANTE;

U'{IDADE
0RçAHEilrÁnra

AçÃo cLASSTFTCAçÃO
ECCINOÍ.{ICA

FONTE DE

RECURSo§

2035 33903900 10011530
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V ' Preservar e manter a CONTRATANTE salva de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representaçôes de qualquer natureza.
líI - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas,
A CONTRÂTANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I - Proporcíonar ao CONTRATADO todas as condíções necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do presente Contratc. consoante estabelece a Lei no S.666/g3;
fI - Notíficar a CONTRATÀDA, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, pelo não
cumprimento em parte elou todo da prestação do seruiça e da sustação do pagamento de
quaisquer faturas;
rrr - Efetuar o pagamentü na forma e prazo acordados neste instrumento.

cúu§ulA otTÂvÂ - DÂs PEÊlÂLX,p.AqE§ E }|ULTÂ§ íArt. 55. Inciso V,Ir. da L€t no
8.666/,93).

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do
ohjeto pactuado, conforrne o caso, a CONTRÂTANTE poderii aplicar ao CONTRATADO as
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Leí no. 8.666193, garantida a prévia defesa:
I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) psr dia, alé o máximo de 10Vo (dez Bor
cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso lnjustíflcado no início dos
serviços;
III - multa de 10Yo (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecução total ou parcial do mesmo;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V - declaração de lnldoneidade pâra licitar ou contratar corn a Administração Pública.

cúu.suLA t{oHA - DA RE§CISÃO íâÉ,5§, iírci§o VIII. da LGi nô 8.666/93).

Independentemente de notificações ou lnterpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem
motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do
artigo 79, da Lei no. 8.666/93.
§10 - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência
administrativa, a luízo da CONTRATANTÊ, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação
ou interpelação judicial.
§2o - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anterior, a Contratante fica
obrigada a comunicar tal decisão ao CONTRATADO, por escrito, no mínimo com 01 (um)
dia de antecedência.
§3o * Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula, nenhum ônus recairá
sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no §2o do artigo
7g da Lei no. 9.666/93 e alteraç6es.

cúusull oÉctul - oos otnrlros oo coxrmreilre ilo clso oe xesctsÃo
(Àrt, 5§. inqiso fX. da Lei no 8.6Ç6/§3)'

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, o CONTFTATADO reconhece,
de logo, o direito da CONTRÀTANTE de adotar, no que couberem, as medidas Frevistas no* /
artigo 80 da Lei no. 8.666/93. 

. ,X
W

clÁusur-l oÉcrnâ FBItrilsrBâ - oE LssrslacÃo lpuçÁyel À çxrçuçÃo oo
COI{TRÂTO E O§ CA§O§ OIIII§§OS (art. 55, inciso XfL da Lqlno 8.666/931.
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O presente Contrato fu ndarnenta-se;
r - nos termos da Inexigibilidade de Licitação que, simultaneamente:

r Constam do Processo Adrninistrativo que a originou;. Não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinaçôes da Lei no. 8,666193;
IfI - nos preceitos do Direito Público;
IV ' supletivamente, nos princípios da Teoria Geral das Contratos e nas disposições do
Direito Privado.
Parágrafo único - os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião,
Termo Aditivo.

rt Árrcru l rnÉarr. c§iÊt tàlh À I ai ao A Í'Êa /ô'!tl

Êste ínstrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no
artigo 65 da Lei no. 8.666/93, desde gue devidamente comprovados.
§1' ' O Contratêdo Íica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65,
g1o da Lei no. 8"666/93, calculado sobre o valor inicial atualízado do contrato.
§2o - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo
com o art. 65, §2o, II da lei no. 8.666/93.

cúusuur oÉcrun rrncrrnâ - oo ncoxprr,rxauexro-r on ruscllrzlcÃo rart.
67, Lei nc 8.§66/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, flca designada a servidora Maria
Djalma Dias Ribeiro, lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste
Orgão, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.
§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, vÊrificar a conformidade da
execução do Contrato com as normâs especiflcada§, se os procedimentos são adequados
parô garantir a qualidade desejada;
§2o - A ação da fiscalização não exonera a Ccntratada de suas responsabilidades
contratuais;
§3o - Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem
paga§, assim como as contribuições devidâs ao INSS, bem como serão de sua exclusiva
responsabilidade as obrigações ou encargos trabalhistas, da Previdêncla Social, de seguros
corn referência ao pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço na
execução da obra au flscalização dos serviços decorrentes deste Contrato.

cúusuln sÉçIHl oqeBre - qo rono

As partes contratantes elegem o Foro da ctdade de Areia Sranca, Estado de Sergipe, como
único competente para dírimir as questões que porventura surgirem na execução do
presente Contrato. com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratada§, âs partes assinam este instrumento, a fim de
que produza seus efeitos legais.
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Areia Branca/SE, 09 de maio de 2019.

lrlur:,p^r:6r.ffi5AREIA BR.AilCÃ
Contratante

ALAI{ AHDRELINO ilUÍ{ES SATTITOS
Gestor do Municípia

ALE LTDA
Contratada

A}IANDA DIA§ FERREIRA
Representante legal
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