
ffiozoESTADO DE SERGIPE
uururcÍpto DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 86/2019

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE Sl:R\/lÇOS QL)t ttutttl
SI CELEBRAM, DE UM IAt)O, O MUI,IíCIPIO DI. AI|EIA
BRANCA, E, DO OUfRO. ttAI)AR IVtNlOS At?l i:ltt.t)5
PUtsLIC]DADE LTDA, . DLCOI]RENT| DA

INÉXIOTBILIDADE Dt LICItAÇAO N" 19/2019

o murvrcÍpto DE AREIA BRANçA/SE, inscrito no cNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça loviniano Freire de oliveira, s/n", centro, doravante denon]inado
CoNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. ALAN 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/SF; e a empresil
RADAR EVENTOS ANTÍSTICOS PUBLICIDADE LTDA, iNSCTiliI NO (]NP] SOb O N.)

2/.1ijL]..1()r)/0001-a)7, com sede rta Praça da MatriT, no 510, Cenlro, na ci.lade dc Japoatà
F:,i r.1,. l\r Ser(lrpe, doravante denominada CONTRATADA, nestc ato roprcsentad.l p(llo

scnh.,r IoRGE nrurÔruto oE lEsus ALvEs, portador do RG 2)'1 216:iSP/SE e do (lPF

06u.039.385-49, têm justo e acordado entre si o presente corrtrato c1c Prestaçào rJ r:

Serviços, de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei no 8.666, dc 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vtsta o ,-lue consta do Processo

Àdministrativo de Inexigibilidade de Licitação no 19/2019, mediante cláustrlas e r:onrliçóes

seg u rntcs:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJ ETo íart.55, inciso . da Lei n

O Ílri.,:i(,r[i] Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para apresentação de Shoq
Artisl cL, (iJ [Janda Zuerões do FOrró, para a apresentar-se no tradiciOnal evento doS

Fcstejos luninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2019, dc acordo com as

especificaÇões constantes da Inexigibilidade de Licitação no 19/2019, e proposta do
Contratado, que paSsam a faZer parte integrante deste inStrUmento, de acordo colrl O aft.
55, XI (1a tei no. 8.666/93, independenteme nte de suas transcnçôes, e cle acordo.conr o

a ba ixo dcterminadoi :-_ §Ery
I BANDA ZUEROES DO FORRO

DAT /' VALOR íRS) I

3q..0QQ,0q 
r

30.000,00
23/06/2\)19

VALOR GLOBAL

CLAUSULA SEGUNDA - DO R EGIME DE EXEC ucÃo íart.55 nciso IL dõ Le rio

8.666 93

os serviços serão executados diretamente pelo CoNTRATADO, sob a forn:ltt de execLr,;ao

indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo corn as rlriccssida(ie:i (10

Município, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

LA TERCEIRA - PRE o DA OES D P AM NTO

(

t_

nciso III da L 66 93

Pcl;r rc.rlz;rr;ão do show, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$
3o.ooo,oo (trinta mil rea is ).
§1o - o p.rgamento será etetuado após a execução do serviço, nrediante a apresentação
cje Nota l,r:;cal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor reSponsávol pelo.reÇebimcnto do

serv iço.

§2" - Para fazer jus ao pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar, junt.rmente com o

documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazottda FCcjilíal, EstadtLal,

Municipal e perante a lustiça do Trabalho. .,;i. ,,.1
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§3o - Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto houver pendência dc
iiqLri<1açõo de obri91ção financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
§4o - O:; preços serão íixos e irreajustáveis, durante o período contratado.
§so - t',to caso de atraso de pagamento, será utilizado, paÍa atualização do valor
mencionado no caput desta cláusula, o indice Nacional de Preços ao Consumidor -

INPC/IBGE,

CLAUSULA OUARTA - DA vIGENcIA (Art. 5 5, inciso IV, da Lei no 8.666 /9 3 )

O presente
2.4106 /2 O 19,
contratual.
Parágraío único - O prazo Contratual acima menCionado poderá ser, exCCpciona lm C rite,
prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 57, §1o da Lei qo,

8.666/9J.

cLÁUSULA OUINTA - DA EXE CUCÃO DOS SERV ICOS (Art. 55 nciso IV. da l.

Con tra to
após a

terá prazo de vigência da data de str.
realização dos espetáculos e consequen[e

assinal.rrra
co nsec u çã o

atr! o dia
do objeto

ei no

8.666 93

O serviço deverá ser executado na Sede deste Município, em praça pública, na forrna de

aprosoni.aÇão descrita na Cláusula Primeira deste lnstrumento, em Conformidade com a

Propott,r, t, o :;eu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, 1, a e b, da

lu n.).(.{ (,/93.

rla LeiCLAUSU L Â sF XTA DOTA cÂô oRC AM E NTAR art. 55 tncÍ^ (

8.666 íj lL
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no oTçanrento de 20\'/
do Município de Areia Branca/SE, conforme classificaÇão orçamentár a detalhada abaixo:

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

1530

AçÃO

203 5

CLASSIFICAçAO
ECO N O MICA

3 3903 900

FONTE DE

RECU RSOS

1001

USULA SE -D DIREI PON S DE DAS art, 5

inciso VII e xrrr. da Lei n'8.66 6/93).

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

I - Executar faelmente o objeto deste contrato, em estrita observância das condições

,r,r:1., o Prol(rto e nd Propostd;
II - pc:pc.ltsabili:.ar se pelos d.rnos cauSados diretamente à CONTRATANTE oÚ a terceiios,
cecofionLcs r1c sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto destc contrato, não

po(jcnclo sor argLtido, para eFeito de exclusão de sua respons.rbilidadr:, o fato qe a

coNTR^iANTE proceder à fiscalização ou acompanhamento d.r execuc;ão dg objeto
contratual;
III - CUStear todas as despesas Com tributos, encargos SOCiais, CuStoS flnarlceiros ou

q \ra rsq uc r o u tros acrescimos;
IV - Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor, 

.. 
jnlpostas pPlê

CONTRATANTE;
v - PrescTVar e manter a CoNTRATANTE salva de quaisquer reivindicaçÔes, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza.
VI - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inrcialment'J pactua43s..
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A CONTRATANI'E, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
r - Proporcionar ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666193',
II - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da aplicação de eventuais penaÍidades, pelo não

cumprimento em parte e/ou todo da prestação do serviço e da sust,'lção Co pagamento de
quaisquer faturas;
III - Efetr.rar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrtrmento.

CLAUSU LA O ITAVA . DAS PE N ALI DADÉS E M U LTAS í4rt.55. inciso VII da Lei nc
8.666/93).

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

objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRAI-ADo as

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no. 8.666/93, garantida a prevta defes:i:

I - ad ve rtência;
Ir - rnulla rle O,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez pôr

cento) sobre o valor do CoÀtrato, em decorrência de atraso injustificado no inícro dcs
s()rviÇos;
III - Fr!rlta de lOo/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de

incxccuçào lotal ou parcial do mesmo;
IV - lruSl)ens:to temporária (lc participar em licitação e impedimcnto de contratar com ô

^\ln'ini\rr.rqiiJ 
Lro ContraLantc, pclo prazo de até 2 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RES crsÃo (art.55 , inciso VIII , da Lei no 8.666 /93).

I ndepcnd ente mente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem
motivos para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 7A, na forma dO

artqo 79, da Lci no. 8.666/93. .

§10 - O presente Contrato poderá ser rescindido, tambóm, pÔr convenicncla
ãd.inirtrutiua, a luízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação

ou in te rpelação j u d icial.
§20 - No caso de rescisão do contrato na forma do parágrafo anterior, a contratante ficq

obrigada a comunicar tal decisão ao CONTRATADO, por escrito, no mínimo com 01 (um)

d;a cie a r rt eced ê ncra.

§3o - ti;r ocorrôncia da rescisão prevista no caput desta cláuslrl.r, nenhuflr ônus recairá
ltol)Í, ir i aNIli^lA[]lE erÍr viTtLrde dest.r decisão, ressalvado O (llsposto no §2o do artigo

,,. ,:.s(1§,93 C J ltc ra (óCs.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIR EITOS DO CONT RATA TE NO CASO E RESC sAo
(Art.55, i ciso IX. da Lei no 8 .666 / 93 ).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, o CONTRA-IADO recon.hêce,

de logo, o direito da CoNTRATANTE de adotar, no que couberem, .rs medidas previstas no

artigo 80 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIM A PRI MEIRA DA LE GISLACAO APLI CAVÉL A ÉXECUcAo Dti
CO N T ltATo É os cAsos oMrssos (art,55, inciso xII. da Lei no 8, 666 /93 ).

O prcscntc Contrato fu nd a rnenta -se:
I - nos terínos da Inexigibilidade de Licitação que, simultaneamente
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. ConstaÍn do Processo Admrnistrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei no.8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - suplotivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contratos e nas disposiÇões do
D rreit o Pr ivd d o.
parágraÍo 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.

clÁusula o ECIMA SEGUN DA - DÂS ALTERACO S íArt.65. Lei no 8 .666/93).

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

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

§1o - O (.ôntratado tica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

.icritscirnos ir supressões que se [izerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65,

§1. d.r Lc, no. U.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

l2o - Ncnhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limlte estabeleôido nesta

iondiÇão, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados eíltTe as partcs, cle acordo

com o art. 65, §20, II da lei no.8.666/93.

cLÁUSULA D ECIMA TERCEIRA - DO FORO

As parte!i coÍ.ttratantes elegem o Foro da cidade de Areia Branca, Estado dc Scrgipc, co,ro
único cc,ll]petente para dirimir as questões que porventura SUrgirem .nir execuÇão qo

prescntc Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por cstarem assim, justas e contratadas, as partes assinam estc instrurnento, a fim drr

que produ/a seus eÍeitos legais.

Areia Branca/SE,29 de abril de 2019.

flnx4d,,ú* í\fiÍrrmútÀ6\- ' MUNICIPTo 
ff"txir"^ 

BRANCA

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gestor do lvl u n icípio

RAD
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,e,,Éu
ÉTISTICOS P

á %h
É LTDA,UBLI D

ALVES
Contratad a

JORGE ANTONIO DE JESUS
Representante legal
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