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ESTADO DE SERGIPE
uuwrcÍpro DE AREIA BRAí{cÂ

GABINETE DO GESTOR

CoNTRÂTO No t0s/2019

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVTÇAS QU€ §TÚTRE
SI CELEÊRAM, DÊ UM LADO, O I\IUNICTilO DE AREIA
ERANCA,- E, DO OUTRO, BALADA EVENTOS E

W:tytr^ffi à'fl !'rlfrlo','':*ENTEL\AINEX{G,BIt'tDADE

o uunrcÍPlo DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o ir.'13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado
COHTRÀTÀNTE, neste ato representado por seu Gestôr, o Sr. ÂLAN ANDRELINO
NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG no 3.271.129-8 SSP/SE e
do CPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a ernpresa
BALADÂ EVENTOS E PRODUÇôES lfpA, inscrita no CNPI sob i-r no 21.363.253/ü001-
08, com sede à Avenida Deputado Jamel Cecílio, no 2690, Quadra 826 Lote 761L7 Loja 4
Condornínio Metropolitan, Bairro Jardinr Goiás, CEP 74.810-100, na cidade de Goiânra,
Estado de Goiás, doravante denominada CONTRATADA, neste ato repi-esentada pelo
Senhor BRENO cEzAR DE FTGUETREDO cARMo DE MoRAEs, portâdor do RG
3.820.11.0 DGPC/GO e do CPr 972.293,001"-00, tôm justo e acord;ido entre si o presente
Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as disposições,-egularneirlares con[idas
na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suês alterações poslei"rores, e tendo ern vista
o que consta do Processo Admínistrativo de Inexigibilidade de Licitação no 34/2019,
mediante cláusulas e condições seguintes:

cLÁpsuLA PRIMEIRA - Dp OBJETO íag. 55. inci§o I" da Lei pô 8.666 /9A\.

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa parci apresentação de show
artístico de Gusttavo Lima, parâ a ôpresentar-se no tradicional e.,'ento err corllerrtoi-ação
ao 56o aniversário de emancipação polÍtica deste Município, a ser re;lrzado no dia
tL/71/2AL9, de acordo com as especificações constantes da Inexiçibilidade de Licilação no
34/2A79, e proposta do Contratado, que passam a fazer parte irrtegranle deste
instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei no. 8.666193, independenfernente cje stas

nscri CS e de acordo com 0 baixo determinado

TI I 20 19 453.Cil0 0
45,3"üüO 00

CLÁUsULÀ CUNDÂ . DCI REGIME DE EXECUCÃO íart. 55. incisc 1.1, da Lei nô
8.666/93).

Os serviços serão executados diretamente pelo CONT'RATADO, soL., a forn',o de execução
indlrela, em reqinre de ernpreitada por preço global, de acordo í-ürn ãs r-r..(-essidades do
Muniripio, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

ctÁusut-S l:rncelFa - oo pneco pes coruorCõrs or p,reau-rJ3'ro,Lprt. ss.
inciso IIr, da Lei no 8.666193).

Pela realização do show, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADü ã impcrrtáncia de Rg
453.CI00,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais).
§1o - O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, sendo a primeira, equivalente a
10o/o ele seu totai, perfazendo o valor de R$ 45.300,00 (quarente r crnco nril e trezerrtos
reais), a ser efetuada no dia 1ü/08/2019; a segunda, equivaler:,,,á 4{Jú-, cie seu rt;iirl,
perfazendo o valor de R$ 181.200,00 (cento e oitenta e um mil t, iiuzenfos reais), a ser
efetuada no dia AL/LL/2O19; e a terceira, equivalente a 50orb de:,,iiu tofai. perfazenclo t:
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valor de R$ 226.500,00 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos reais), a ser efetuada no
dia 7t11112O19.
§2o - Para fazer jus ao pagarnento, o CONTRATADO deverá aprebl:r[âr, jurii-.rntertte Lom o
documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fatrnda Federal, Estadual,
Municipal e perante a Justiça do Trabalho.
§3o - Nenhunr pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquairlo houver pendêncra de
liquidação de obrigação financeira, ern virtude de penalidade ou iniidimplência contratual.
§4o * Os preÇos serão fixos e irreajustáveís, durante o período coirlratado.
§5o - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atuallzação do valor
mencionado no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de PiüÇos ao Corrsurnidor -

INPC/IBGE;
§6, - Ocorrendo inexecução total do serviço, sem justiflcativa pr"éviâ, ô contralada fica
obrigada a devolver o valor antecipado, além da aplicação das penalidades previstas na
Cláusula Oitava do presente termo.

ctÁrisuLA ouaRTe - ol vteÊrycll (Art1 ã§i.jnciss lv. da tei no I.eeo/g:t

O presente Contrato terá prazo de vigência da data de sutr assinatr-:ra até o dia
i2,11.2019, após a realização dos espetáculos e consequente consecução do objeto
contratual
Parágrafo único - O prazo contratual acima mencionado poder., seí', excepcionalmente,
prorrogado na ocorrência das hipóteses prevístas nos incisos do.irt.57, §1o da Lei"ho.
8.666/93.

cLÁU§uLA ourilTA - trA ExEcucÂo Dos §rRvrco§ íAft. ss. inci§o rv. da Lea no
8.666/93)

O serviço deverá ser executado na Sede deste Município, em praÇa pública, na forma dc1

apresentação descrita na Cláusula Primeira deste Instrumento, e.rn conformrdade com a
Proposta, e o seu recebimento dar-se-á de acordo com o dispostu rro art. /3,1, a e b, da
Lei no, 8.666/93.

CLÁUSULÂ SEXTÀ - DoTÀcÃo opcÀMENTÁRIA íart. SS. inciso V. da Lei n. o

8.666/93).

As despesas corn o pagarnento do referido objeto eslão previstas rro orçamento rJe 2019
do Municí o de Are Bran mentárra lit ixo

cLAS§rFrCAçÃü
ECONOMICÂ

33903900 100 1

CLAUSULA SETIMê-- DO DIREITO E. RE§PONSABILIDADE DAS PABTE§ fart. 55,
inciso VII e_XIfI. da Lei no 8.666193).

O CONTRATADO. durante a vigência deste Contrato, comprornete*:,i a:
I - Executar fielmente o objeto deste Contrato/ em estrita obsr'r-vâncr ,r:ias colldlições
previstas no Projeto e na proposta;
II - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à C0tilli.ll\TAN-ft: rjiJ â terceiro§,
decorrentes Ce sua culpa ou dolo, quando da execução do ob3e,ti: destc Contrato, não
podendo ser arguidoí para efeito de exclusão de sua responsaoilidade, o fato cie a
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acornpanhamento ci. execuçâo do objeto
çontrãtuêl;
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III - Custear todas as despesas com tributos, encargos sociais, custos financeiros ou
quaisquer outros acrésci mos;
IV - Respeitar e cumprir as Normas Administrativas efl i vigor, irnpostas pela
CONTRATANTE;
V - Preservar e mânter a CONTRATANTE salva de quaisquer reivindicaçi:r:;, dematldas,
queixas e representações de qualquer natureza.
VI - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas.
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I - Proporcionar ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao pleno curnprimento
das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lci no 8,666/93;
II - Notiíicar a CONTR,ATADA, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, pelo não
cumprimento em parte e/ou todo da prestação do serviço e da sustação do pagarnento de
quaisquer faturas;
III - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrLrinento.

crÁusttu rtrrÂvÀ - DÂS PENALIDÂDE§ E MI.JLTAS íÂÉ- 55 inciso VIL da Lei no
8.666/s3).

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela Ínexecução total ou parcial do
objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá apliL-;,:r ao Cüí\TRATADO as
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no. 8.666/93, garaniida a previa defesa:
I - advertência;
II - multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia, aLé o rr:.:xtrno Ltl iú',"; (crcz çrci
cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso irr;Lrstiflcado no inícic dos
serviços;
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contratú, no caso de
inexecução total ou parcial do mesmo;
IV - suspensâo temporória de participar em licitação e impedimento de conlratar corn a
Administração do Contratante, pelo prazo de até Z (dois) anos;
V * declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a ,Adniiiristraçáo Pút-:lica,

cLÁusuLA NoryA - DÀ RE§CI§.ÃO Íart. 5§. inci§o.!/trl. da Lei nô 8.666 r9a1:

Independentemente de notificações ou interpelaçôes jucliciais ou e)rrrajudrciais, constituerrr
motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artiEii; 77 e 79, na forma do
artigt"r 79, óa Lei no. 8.666/93,
§1" - O presente ConLrato poderá ser resciirdido, tôrnbein, por convepiôncia
administrativa, a luízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA clualquer ação
ou interpelação judicial.
§2o - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anterior, a Contratante fica
obrigada a comunicar lal decisão ao CONTRATÂDO, por escrilo, i,; míninrr., :om ü1 (unr)
dia de antecedência.
§3o - Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula. nenhurri ônus recairá
sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o cir:;posto nc §2o rio artigo
79 da Lei no. 8.666/93 e alterações.

ct Áusule "oÉcIma - oos otRrmgs Lo- conrner*xre No c-eso pr nrscrsÃq
(Art. 55. inciso IX. da Lei n9 8,666193).

Na hipótese de rescisão adrninistrativa do presente Contrato, o COI\TRATADO reconhece,
de loço, o direito da CONTRATANTE de adotar, no qrje ccu,berem, ;rr; medidas previstas no
artigo B0 da Lel no. 8.666193.
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ct-Áusum oÉcrmr pnrmrrBe,: p.LJ-.rersucÃo *purcÁr,,e I À ExrcuçÃo pc
CONTRATO E OS CASO§ OMISS-QS íaÉ.55, inciso XII, da Lei no 8.666/.93J

O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos da Inexigibilidade de Licitação que, simultâneamentc:

. Constam do Processo Adminístrativo que a oriEinou;

. Não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei no. 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Çontratt-,s e nas disposições do
Drrerto Privado.
Parágrafo único - ôs casos omissos e quaisquer ajustes que se i,l€r-cílr rrec-essários, em
decorrância deste Contrato, serão acordados entre as pattes, lú.!lrando-5e, na ocasião,
Ternro Aditivo.

rl Àllqlll À rrtl^tM^ cElÊlrÀlÍ'r^ rt À c A tÊÍlÂfôEc íÃr4 êE I gi nO § ÊÊê /ô2\

Êste inslrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisqur:" fatos estipularios rro
artigo 65 da Lei no. 8.666/93, desde que devidamente comprovado-r.
§1o - 0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas con<1ições cuntratuars, os
acréscimos e supressões que se fizerern necessários, até o limite l*gal previsto no art. 65,
§1o da Lei no, 8.666193, calculado sobre o valor inicial atualizado (jr contr;rtr,.
§2o - li,lenhum acréscimo ou supressão poderé exceder o lirlite estat-;elecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados enire as partês, de acordo
com ü art. 65, §2ú, II da lei no, 8.666/93,

clÁuqulR oÉçrue frBcrrnn - oo *co-mplnx4*rrxro.r oa rrscalrzAcÃo r4rt.
67, Lqi no 8.666/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica desiqirada a sr:rvidora Maria
Çlalma Dias Ribeiro, lotado na Secretaria de Cultura, Turisrno, Esporte e Lazer cleste
orgão, p.ara acompanhar e fiscalizar execução do presente contrat*.
§10 - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformrdade cia
execução do Contrato com as normês especificadas, sá os procedirnentos são adequados
para garantir a gualidade desejada;
§2o - A ação da fiscalização nâo exonerâ a Contratada de siras responsabilidades
conlraluais;
§3o - Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faruras ir serem
pagas, assim como ôs contribuições devidas ao IN55, bem como serão de sua exciusiva
responsabilidade as obrigações ou encargos trabalhistas, da Previdêircia Sociol, cie seguros
com referência ao pessoal empregado, contratado ou que prest;:Í" qualql,r.:i sr.rrviço na
execução da obra ou fiscalização dos serviços decorrentes deste Corrtrato.

cLÁusuLA qÉ-crMA ouARTA - po roRg

As partes contrêtantes elegenr o Foro da cidade de Âreia Branca, Esrado de Sergipe, corno
único competente para dirirnir ôs questões que porventura surctrrem na execução do
preserlte Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.
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S, por estarem assirn, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, a fim de
que produza seus efeitos legais.

n 14 de 3u de 201-9.

IÀ
Contratante

ALAN NUNES SANTOS
r do Municípi

BALADA

BRE'NO CEZAR
Contratada

FX6UEIREDO DE Ti1ÜRAES
Representante legal
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