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ESTÂDO DE SERGIPE

uuxrcÍpto DE ARETA BRANcA
GABIÍIIETE DO GESTOR

CoNTRATO l{o 7al2o19

coyÍRÁÍo DE PRE'TAúo ot seavtços QUE ENrRÉ-sl

ctuaaax, ot uu úoo. o MUNtclPIo DE ÂREIA

;;t ;c;, á, oo óurao, uiut pryreoe PRoDUÇÔÉs 
-&-úãL-hDA úÉ, orcoeeeme DA rN'ExtGtBtüoaDE

DE ucfiAÂo N" 13/2019.

Op resente Contrato tem Por objeto a Contratação de emp resa para aPresentagão de Show

Artísiico da Eanda Unha Pintada , partl a apresentar-se no tradicional evento dos Festejos

luninos deste MunlcíPi o, a ser reallzado no dia 01/06/2019, de acordo com as

especificações constantes da Inexig lbilidade de Licitação no 13/2019, e propo§ta do

Contratado, que passam a Íazer parte integ rante deste instrumento, de acordo com o art.

55, xl da Lei no.8.666/93, independenteme nte de suas transcriçõe s, e de acordo com o

abaixo d rminado:

70.oo0 00
70.00iiqs-6.201901.

PI OABANDA UN
VALOR GLOBAL

8.666/93't.

Os serviços serão executados diretamente pelo CONTRATADO' sob

tndireta, em regime de 
"tp'"üoã-oot 

preio global' de acordo co

ü;;;i;i";',i';;iã'ã p".ruitu .oniÉi..iéo ão áu1áto deste contrato'

a forma de execuçao
m as necessidades do

o do shovt, a CONTRATANTE pagará ao CONTRÀTADO a impoÊância de Rf
Pela realizaçá
70.OoO,OO (setentt mil reãis).
§1" - O Pagamento sêfii efeÚado aPós a execuçã o do serviço, mediante a aPresentação

deNota FiscauFatu
serviço.

ra, devidamênte atestãda pelo setor resPonsave I pelo recebimento do

í

O HUNtCipIO DE AREIÂ ARANCÂ/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/000r -04,

úcalizacto à Praça Jovlnlôno 
-rteÉ' 

àe'Ollvelra, s/no, centro, doravante d"t9T11199

CONTRATANTE, neste ato representado Por seu Gestor, o Sr' ALAN ANDRET'In'O

l{UNEs SANTOS, brêsileiro, t"riàrÃ, ÀãrãgáO;, portador do RG no 3 271'129'8 SSP/s-e 9

do cpF no 036.219.265-00, residente .i domicitiaoo em Areia Branca/sE; e UNHA

iir,i"oÀ pãõiiúLõÉê -ii 'wiiiós LrDA ME, inscrita no cNPr sob o no

Z|.cOZ.SZq/OOO1'62, com sede na Rua Raimundo e Filho, no' 5' Sala r' c€ntro' no

úü.iiiJl" J! sr.ão óias, estaoãaá getgipe, doravônte-denominada coNTRÂrADA' neste

ato representada pelo Senhor--rõ;ãlüÍiô-ót sÂNTÂNA oLtvErRA' poúador do RG

2.510.329-6 SsP/sE e oo cpr ões.õgá'195-85, têm justo e acordado entre si o presente

Contrato de Prestação oe s"*iào-i-áãiãorao cà- as disposições regulamentares contid-as

"'J'i"i-";ãooo, 
'oé 

zt ae Suntrã àã 1993, ê suas atteràções posteriores, e_ telqo .e1n-Yi:!a

o oue consta do processo eà-rnin-rriãt-úo de Inexigibilidade de Licrtação no 13/2019,

meàlante cláusulas e condições segulntes:

cúusulÂ PRIIIEIRA ' DO OB',EÍO íart' 55' lnciso t- da Lel no 8'666',93)'



'r,;ç;,1
lFi,l €tooos

EtNEÍE OO GESTORGA

§2o - Para Íazer Jus ao pagamento, o CONTRAÍADO deverá apresentar' iuntamcnte com o

documento de cobrança, prouo'a-J i"ãiiiiii.o" út" càm a Fazenda Federal' Estadual'

Municipal e perante a Justiça do Trabalho'
bã;:'i"^-nJÃ p"ãa.unú'*ia ài;úõ ao coNTRATADo enquanto houver pcndência de

liquidação de obrigação tin"n."iã,-àã-rr*roe àe penalldade ou lnadimplência contratual'

ai; ló; pieços sãáo fixos e inei1ustávels, durante o .P.eríodo 
contratado'

§so - No caso de atraso oá-i1rjíilü' ;ãa-,ttiituao,. para atualização do valor

mencionado no caput o"ttu éra'rii,ii, o 
-lhalce- 

nacionat de Preços ao consumidor '
INPC/IBGE,

o oresente Contrato terá prazo de vigêncla da datô de sua assinatura até o dia

Xv'oi]L'ôiõ, ;à;-; ràãiüuÉã-ooã-.'pãiJ*ro' e consequênte consecução do objeto

contratuô1.

ParágtaÍo únlco - o prazo contrôtual acima mencionado podená ser' excepcionalmente'

;;;õ;; nâ ãconeniia o"t Àiããi*"t pttvistas nos inclsos do art sT' §1o da Lei no'

8,666193.

8.666/93r

3,::gi1:ÉT:.iff l""ff :iãÍ:,i." ;,"*:'*i:i:' ii:ii;!4li""fi ?:ilfü[ii:'ql:i
;ffi;i;;ã; i*iàul.unto Jai-se-á ae acordo com o disposto no art' 73' r' a e b' da

Lei no. 8.666/93'

nrÁn:À( 55, inciso v, da Lei
USU SE Â oo E

8.666/93).

As despesas com o Pagamento do referido objeto estão Previstas no orçamento de 2019

cla ti ca o mentária detalh ada abôixo:
o Munl lo eA a n

GLASStFrcÂçÃo
ECONOMICA

33903900

FONTE DE

RECURSOS
eçÃo

oRçAMENÍÁRIA
203515 30

O CONÍRATAOO, durante ô vigênciô deste Contrato' compÍomete'se a:

I - Executar Ílelmente o objeto deste Contrato' em êstrita observância das condições

previstas no Projeto e na PíoPostâ:
It - Responsàbilizar-se pelos o"àL tt"'Oo' dlretamente à CONTRÁÍANÍE ol 

'. 
t:::"i:11

;;.";;;t;;-ã; suà culpa ou oãLl qünoo da execução do, obleto deste cootrato' nao

oodendo ser àrguido, pard er"iiã iã-e'crusao de iua respoásabildade' o Íaro de a

LoMrRAreNre proceder à n.áü";" ;; ãmpannamenio da execuçãc do objeto

contratual; ais' custos financciÍos ou
iii-- õrituut todâs as despesas com tributos' encargos socr

qualsquer outros acésclmos;
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fV - Respeltar e cumPrlr as Normas Admlnlstratlvas em vigor, lmpostas pela

CONTRÂTANTE;
v - preservar e manter ô CoNTR^TANTE salva de quaisquer relvindicaçõês, demandas,

quelxas e representações de qualquer natuÍeza'
ü - Manter, durânteloda a execução do contrato, ôs obrigações inlcialmente pâctuâdas'

A COi{TRATANTE, durante a vigêncla deste Contrato, compromete-se a:

l - iroporcionar'ao CoNTRATÁôô todãs ôs condiçiies neccssárlas ao pleno cuTplfgllo
ãu. ob-ág"iolioecàrrentes oo irãrãniã cãntàto, éon.oante estabelece a Lel no 8.666/93;

u - Notificôr a CoNTRATAoA, áo;;"tito, da iplícaçao de eventuals penàlidades' Pelo não

ã-pãáénio ã. parte e/ou t"'oã oã óÃúiaó-oo sãrviço e da sustôção do pasãmento de

quaisquer faturàs;
irr - Êi"trut o pagamento na íorma e Prô2o ôcordados neste lnstrumento'

8.666/931.

Pelo atraso Injustlncado na execução 
-O-o 

Co1lflLnlla-ln.execução totlt^ -oj- ?11c1àl 99
objeto pactuado, conforme o ãtã,'ã côurnnTANTE poderá aplicar ao coNTRÂTADo as

segulntes sanções, prevlstat no-uÀl gz da Lel no' 8'666/93' gaÊntida a prévia defesa:

I - advertência;
ii-";*,r',,iiãí,s% (zero vírgula clnco por cento) por,dla'-até o máximo de 10oÁ (dez poÍ

iã"táiiã'uã;';;i"i-ão coít?à'to-,"ãá'ã".ãr'en?iu de átraso inlustincãdo no início dos

iii5"iir," de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato' no câso de

ff 1iÍg:,il:Í,"J^I,T,:Í.':J,T§:ír-,:H...§.?.ffi 
É"f; ç1ffi:,:,,:::;;:-,",Administração do Contratante,

V - declaração de lnldonêidadt

IndeDendentemente de notiíicações ou lnterpelações. Judlclals ou extraludiclais, constituem

motivos Dara resclsão do c*niiãilü"i;ããiãt"'iit"t nos artigos 77 e 78' na forma do

artlgo 79, da Lei no. 8'666/93'

Íii,,1,,3,,3li"j11:"ff t8l,",^Xiii,f,,:"J'f'T::i3:'àEôl'il"ü'^B"i'::il":T""Ei

:'rfltf"":t"f""Ji"'il?i;" do contrato na ÍoÍma-do P".'áL?-l: anterior' a contratônte nca

ãbdqada a comunicar tar a"cià-o'aã'ãó'lirüraoo' por êscrlto' no mínimo com 01 (um)

dla de antecedêncla'
;;"":;j;-;;ãnáa oa rescisãuoogt;1'f.?:,#í,':":;:[.;L"jli:;ffi:t"T#T"':i1'f;
ãobre a CONTRATANTE em vir

ió ãã u"i"". 8.666/93 e alterações'

H,:'#:ffi , :"ilT3'.'S^i'üflffi 'J: 
ji""#::l'ã

artiqã 80 da Lel no. 8'666/93'

Contrato, o CONTRATADO reconhece'

,ããLuu*-, as medidas Prevtstas no

N
1t

I

3
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ESÍAOO DE SERCIPE
MUilICTPIO DE ÀREIA BRANCA

GAAINETE DO GESTOR

O presente Contrato fundamênta-se;
i jnoitermos oa Inexlglbllidade de Llcltação que, slmultrneamente:

. ionstam do Proceiso Admlnistratlvo que a orlglnou;

. Não contrariem o interessê públlso;
II - nas demals determinações da Lel no' 8'666/93;
ItI - nos preceltos do Oireito Públlco;
w - supletlvamente, nos pr,niüàJ'a. Teorla Geral dos contratos e nas disposições do

Direito Privado.

PaÍágraío únlco ' os casos omlssos e quaisquer ajustes que se. fizerem !9*::á']:::,:i
de.Orrêncla deste C.ntrato, Seráo acotUaOos entre as Partes, lavrando-se' na ocaslao'

Termo AdiUvo.

cúusuLl oÉcr l seeurol - ols llreRAcôts tart' os' tel n' g'eoerggr'

EsteinstrumentoPodeÉseralterâdonãocorrênciadequaisquerfatosestipuladosno
;]; ãã; aái;o. à.eoo/sr, Jesde que devidamente comprovados'

§1o - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais' os

acrésclmos e supressões quu a"'n-."r", ã"a"ra3tior, até o.limlte legal pÍevisto no art. 65,

ilü;'i-;i";. 8:6007ài, àturaao sobre o vator inlciôt ah,ôllzado do contrato.

;i;":'N.:;,;#-#,í;ã;;;-;,p'"ssão poderá exceder. o limite estaberecido nesta

condicão, salvo as supressout iuirrloãi"i oe acordo celebrados entre as Partes' de acordo

;;, ; 
"á. 

6s, §20, II dâ lel no. 8.666/93'

cúusuLA DÉctttA TERGEIRA - Do FoRo

As Dartes contratantes elegem o Foro da cidade de Areia Branca' Estado de Sergipe'-como

ã,ã';iL;üi;'ào. oírirri ii ã'Àto"s que. porventura sursirem na execução do

iiã"iã õãÀiãto' áom renúncia expressa Por qualquer outro'

E, por estarem assim, justas e contratadas' as partes assinam este instrumento' a Íim de

que produzs seus efeitos legôis'

^ Areia Branca/SE, 29 de Ínarço de aQ19t

'Ahr 4xÚ1llnç À[ru]'.\n&t
MUNTEÍPIO DE AREIA BRANCA

Contratante
ALAI{ ANDRELI?IO HUI{ES SAI{TOS

Gestor do MunlcíPlo

UNHA PTNTADA PRODUçõES & EVENTOS LTDA MÉ

Contratada
,OSÉ JUT{IO DE SAT{TAI{A OLIVEIRA

RePresêntante legal

glox 1)u-:" ''1' l^"fo"n c t"'/í''{^
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