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ESTADO DE SERGIPE

FruNrcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 84 / 2019

CONTIIATO DE PRESTÂ(;AO DE SÍ.RV|ÇOS QUE l.NlRt
SI CELEBIIAM, DE UM I AI)O, O MUNICIPIO I)t AIII IA
IJI'ANCA, E, DO OUTRA, DANIFI I)ATISIA I)A (:IIUZ
t tt I lo PlloDUÇAo Mt):;lcal , t)t collRl N rE t)Â
lNl:XtGtl)ll IDADE DE t I( tt AÇAO N" : /,t20t9

o uultrcipro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPJ sob o lr" 13.100.!)95/0001-04,
localizado à praça JovinianO Freire de OIiveira, S/no, Centro, ooravaÍrte donorninado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o 5í ALAN ANDRELINO
NUNES SANTOs, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG nr) 3.271.\21-n SSP/S[ (r

cio CPÍ- no 036.219.265-00, residente e domiciliado em Areia Branca/SL; e a emprcsil
DANTEL BATISTÂ DA cRUz FILHO PRoDUçÃo uusrcal, inscrita no CNPI sob o n"
29.401.595/0001-79, com sede no Conjunto Manoel Dantas, no 118, Casa A, Centro, rra

cidade dc Capela, Estado de Sergipe, doravante denominada CoNTRATADA, ne:;ttr.rt(l
rcprescntada pelo Senhor DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO, portador do i{(,
1.250.520 SSP/SE e do CPF 015.223.625-25, têm justo e acordddo entre si o presentc
Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as disposições regulamcntares contidaS
na Lci no u.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações postcriores, c tenrio cm vista
c rtuo coÍr$la do Processo Administrativo de Inexigibilidade dc Licitação no 1712019,
ír(,(lr,r,rl(,c;liiu:;ulas e co nd içircs scauintos:

CLAI]SUI,A PRIMEIRA - DO O Ir l FTO 55 rncrs I d n" 8.66

O prC!;cntC Contrato Lcm por Objeto a Contratação de empresa par,) aprOsQilii)ção de Sht.rvu

Artísl.ico dc Daniclzinho o Caceleiro do Forró, puru a apr".untar-i]c no tradiÇronal cvl.rnLo

dos Fcstcjos Juninos desl.e Município, a ser realizado no dia 29/06/ )O19, dt' :icordo coÍÍl a:,

especiticaçõcs constantes da Inêxigibilidade de Licitação no I //'2019,
Contratado, que passam a Íazcr parte integrante destc instrumellto, de acordo corn o;lrL.
55, XI da Lci no. 8.666/93, independentemente de suas transcrições, e dc acordo corn o

aba rxo dotcrminado: l

sHow TA VALOR ( R$ )
30 000,00

30.000.o0
2_9106 /) t) |

VALOR GLOBAL

CLAUSULA SEG UNDA _ DO REGIM E DE EXECUCAO ( art- 55. inciso IL d ir Lei n"

proposta rJo

DANIEI.ZINIlO O CACETEIRO DO FORR

8.666/93).

os scrviÇos serão executados diretamente pelo CoNTRAÍADO, sob a Íornra.dc execuçào
indirota, orn rcgime dc empreitada por preço global, de acordo com as ncçessidadeS dcl
ilLr r i " , .lr,,rrrlo i\ pcrfeit.r (ionsc'cução do obj(lto dcste Contrato

CLAUS EIRA - o DÂS ES DE PÁ\ nro art. 55
inciso III .tã I êi no 8.6 66 /(li)-

pela realização do show, a CoNTRATANTE pagará ao CoNTRATADO a impor'.iioci.r dc R$

30.OOO,0O (trinta mil reais).
§10 - O pagamento será efetuado após a execução do serviço, mediantc a apresentaçãr>

de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo rccei)imento.(lo
s0 rviço.
§2o - para Íazer jus ao pagamento, o coNTRATADO deverá apresoritar, junL.rínente coÍIl {,

do(.Ui11cIli.() dc cobrança, prova de regularidade para com a Fazcnda Feder.ll, Estaduai,
Nluni(.ipai c perante a.lustiça do Trabalho.
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§3o - Iilonhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto houvcr pendência dr:

liquidaçào de obrigaÇão Financcira, em virtude de penalidade ou ina(limplêncja contratual.
§4o - Os preços serão Íixos c irreajustáveis, durante o pcríodo coÍrtr.ltado.
§5o - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, par,l atualr,zação do valor
mencionado no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Í)r(lÇos ao Consumidor -

I NPC/IBGE.

LA UA

O prcscntc Con trato
OrlOT/2019, apôs a

co ntra tu al.
Parágrafo único - O prazo contratual acima mencionado poderii:;er, excepciona lmcn te,
prorrogaclo na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do ;rrt. 57, §10 da l-ei n9.

8.666/9 3.

inciso IV da Lei no

terá prazo de vigência da data de su; assinatura ató o dr:.1

realização dos espetáculos e consequentt' conseclraào do objcl(.)

8.6i6le3.)

() : ,.r, .,rr r rlr.vcrá :,r,'r exc( utado na Sede deste Município, em Pril(,il pública, na íorma de
ililr0:,(Irt(r\;;lo descrita na Cláusulit Primeira deste InstrumentO, (lÍrl cOn[oÍrI]idade com a

Proposta, c. o seu recebimcrrto dar-se-á de acordo com o disposto Ílo art, i'3, I, a e b, (1a

Lcr no. U.666/9 3

rt,55- n oV da LLAUSULA S F XTÀ DOT .ÂÔ ÔRCÁMFN ÀRÍA ( ac ei n. o

8.666/93).

As dospcsas com o pagamcnto do referido objeto estão previstal; no orçanlcnto de 20l/
cio lvlUnrcipio cle Areia Branca/SE, conÍorme classiíicação orçamenlária detilllrada abaixo:

U N IDADE
ORÇAMENTÁRIA

1530

CLASSIFICAçÃO
ECONOMICÀ

2035 33903900 100i

CLAUSULA SETIMA - DO OIREITO E RESPONSAAILIDADE I)

Ultgo VII e XIII da L o 8-666 / 93 ).

i. '..1jltli ,\i^l)O, .lurant(: a vigôncra deste Contrato, compromcto ','r a:
I - [:x(](rlar tielÍnente o objcto deste contrato, em estrita obst:rvância das conrliçirc:r
prcvistas no ProJeto e na ProPosta;
II - Responsabilizar-se pelos clanos causados diretamente à CON'l l(ATAN-i L ou a teTCciros,

decorrentàs de sua culpa ou dolo, quando da execução do obJclo destc contrato, niio
podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidadc, o fato de a

ôOrufCafnrurf proceder à fiscalização ou acompanhamento dir execução do obJcto

contratua I ;

III - Custcar todas aS despesas Com tributos, encargOs sociar:. CUstos írnaírCciaos ott

l,. r lll j:1,,' -irltos acróscimosi
IV - i ,rspcitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor, . impostas pelir
(.Ou lli/r I rri'l fE;
v - Prcservar e manter a CONTRATANTE salva de quaisquer rcivindicações, demandas,
qucixi)s c representações dc qualquer natureza.
Vf - Ívlantcr, durante toda a cxecução do contrato, as obrigações inr(lialmcniê pactuadas'.

AçAO

AS PABTES (art.55,

f.!

clÁusuL4Lst rNrA_pA ExEcucÃo pos sERvlcos (Art. s5,

FONTE DE

RECU RSOS
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l\ CONTRATANI-E, durante a vigôncia deste Contrato, comprometc :,o a:
I - Proporcionar ao CoNTRATADO todas as condições necessárias âo pleno cumprifilcnto
das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabclcce a Loi no 8.666/93;
u - Notil"icar a CONTRATADA, por escrito, da aplicação de eventuais penaliíladcs, pelo não

cumprimcnto em parte e/ou todo da prestação do serviço e da sustação do paganrento de
quaisqur:r íaturas;
III - EÍctuar o pagamento na íorma e prazo acordados neste instrtlrnento

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS íATt' 55 , r ncts o VII, da Lei rr"
ri .666/93).

pelo atraso inJUStifiCadO na execução do contrato, pela inexecução total ou parcial do

objcto pactuado, conforme o caso, a CoNTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO as

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no. 8.666/93,9aranl-ida a prr:via defesa:

I - r(... .'rtai.);
lI - I rr t,r lc 0,5(zo (zuro virr;trla cinco por Conto) por dia, ató o rr],iximo dt: l0oó (dez por

çi1rio) 5i-iyo o valor r.l o (-oÀtrato, em decorrôncia de atraso inlirstiíicario no início LJos

sct v ir.,r: ;

III - mitlta de 10%r (dcz por cento) sobre o valor total desto contrato, no caso dc

inexecução total ou parcial do mcsmo;
IV - suspensão temporária de participar em Iicitação e impedimcnt"o de contratar coÍ) A

Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrn nistração Ptiblica.

CLAUSULA NÔNA. DA RES CT§AO íart qc n.i<ô Vf II da el Í1
o a. r_; J )

Inciepcfl(lcntcmente de notiricações ou interpelações judiciais ou extraiudiciais, constitueÍn
moLivos para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do

artigo 79, da Lei no. 8.666/93.

§1o - O presente Contrato poderá ser rescindido, tambóm, por convêniência

;dministrativa, a Juízo da CSNTRATANTE, sem que caiba à CONIRATADA qualquer açào

ou interpr:lação ju d icial.
§2o- NC r:at;o áo rcscisão do Contrato na forma do parágrafo anl,lrior, a Contratantc fica

:i;rir;,r,1,, :r i:otnUnicaT tal .l(]cisão ao CONTRATADO, por escrito, tr0 mínitno com 01 (urn)

r: A (l-' :' i .("jt'nC,a
§3o - Na or:orrência da reSCiSão prevista 1o caput desta cláusula, nenhlrín ônuS recairá

sobre a (.ONTRATANTE cm virtude desta decisão, ressalvado o drsposto rlo §2o do aitir;o
79 da ter rro. 8.666/93 e alLerações.

CLA U SU DECIMA DO5 DIREITOS DO CO N TRATANTE NO CASO DE RES

(Art. 55. inciso IX, da Lei no 8'666/93)'

Na hipótcse do rescisão administrativa do presente Contrato, o CONTRATADO reconhece,
(lír i.){li) ..r CirCito .Ja CONTII^TANTE de adotar, no que couberem, aS medidas previStas no

.,ri,ijr :,. jJ Litt Ílo. U.666/93.

CLAUS LA DÉcIMA PRIMEIRA DA LEGISLAC AO APLICAVEL A EXECUCAO DO

CONTRATO E os cAsos oMr SSOS (art.55, inciso xII, da Lei rt" 8.66

O prcscntc Contrato fu n da mc n [a -se:
I - nos t0rmos (ja lnexigibilidade de Licitação que, simultaneamenli'

oMau
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. Constam do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei no. 8.666/93;
III - no:; prcceitos do Direito Público;
IV - supletivarnente, nos princípios da Teoria Geral dos contralos e nas disposições rio

l)ir.!rro l)rivado.
parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários/ em

decoriência dcste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-sc, na ocasião,

Termo Ad iLivo.

CLAUSULA D ECIMA SEGU NDA -DASA LTERACõES (Art. 65, Lei n o 8.666/93).

I-:jlit 1,:t,1rÍritílto poajCrá :;r:r allerado na ocorrôncia rJe quaisqLri'r Íatos i):;tipulados no

i-rrt ,,-. ,'. .lir i cr n{r Í\.666/93, (lesde que devidameÍlle coTnprova.l().'.

§1o - o contratado l"ica obrigado a aceitar, nas mesmas corrriições contratuais, o(

ãcróscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite l('qal prevrsto no art. 1-):;,

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

i2o - tttenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido rrcsta

ãondição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, d.q acordo

com o art.65, §2o, II da lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DÉcIMA TERC EIRA - DO FORO

As i);Ii.::. conlTatan[es elegem o Foro da cidade de Areia Branca, Estado de sergipe, como

únrco cornpotente para rlirimir as questões que porventura surgirem na execução do

prescnlc Contrato, com renúncia expressa por qualquer otrtro'

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam esto instrtlTí]ento, a íiíl de

quc Pro .,/J sLrus 0Ícrtos l('9Jls.

Areia Branca/SE, 29 de abril de 2019 1

&fur*&*fir"^W
Contrata nte

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

I\ N IEL R ÍSTA DA CRUZ FI PRODUçAO M USICAI,
Contratada

DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO
Representante legal

afuay


