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ESTADO DE SE RGI PE
uururcipro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No A7 /2OL9

CONTRATO DE PRESÍAÇAO DÊ Sl RVIÇOS QI)I: t:NIt<E
SI CELEBRAn DE UM I AT)O, O IIIJNICII'Io I)I ARI IA
trllANCA, E, DO OlJIta(), VIVA C\)MllNlt ACÀ() t
pRoDUÇÕts É!t1t I t _ I)t coRRr-Ntt DA
INEXIGIBII.IDADE DE LI('I1A(y'o N' 2O,/2019

o uunrciplo oE ARErA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o n' 13.100.995/0001-04,
localizarJo à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO
NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG no 3.271.129-A SSP/SE e

do CPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado em Areia Branca/St.; c a empres.:r

VIVA couunrcaçÃo r enoouçÕes EIRELI, inscrita no cNPl sob o n"
:? ' ) r í,ri1) /.100 I ilU, corrt sodu na Rua 7, no 72, CorlJunto Briga(iil!ro EdLrardo Gontcs, tri:
' .: ' ,,,e (-r !,tovãc, t:si,rdo de Sergipc, (loravilrrtc denomtnair,r CONTtIATADA, nest'
.iio r,,l ,r.,iloliI1,r pelo st:ntror ROGÉRIO DE JESUS CARVALHO, írortador (lo {t(l
.)..).)).tt)i,-2 qsP/sE e do cPF 946.052.625-04, têm justo e acor(ia(lo cnlre si o prcscntc
Contrato 11e Prcstação dc Scrviços, dc acordo com as disposições rcqulaÍn(lntarcs confi(jas
na Let no u.666, do 21 dc junho de 1993, e suas altcrações postcíores, c tcndQ {1r'r vista

o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade dc Licitação aa 2oi 2019,
mediantc cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PR IMEÍRA . DO OB I ETO íart,55, inciso I da Lei

O pr0r;r.,rrr: ContraLo tem por objeto a Contratação de empresa para apresentaÇão de Show

^rti:;t,,.o 
rl;: Ranrja Farra de Barão, para a apresentar-Se nO tradicional evento dos Festcjos

lunríros .lcslc lYunicípio, a ser realizado no dia 3L/05/2019, de acordo com as

especiticações constantes da Inexigibilidade de Licitação no 2a/2079, e propost.r (jo

Contratado, que paSSam a Íazar parte integrante dcste inStrumento, de acordo Coín o arL.

55, Xl da Lei no. 8.666/93, independen temente dc suas transcriçÔes, e de acordo cqtn t>

a ba ixo detcrminado
VALOR í R$ )sHow D

B^N t)A iAÍI1A t)t tlARAO
VALOR GLOBAL

3t/05/)o19 30,000.00
3O.00o,o0

G I'l

8.666/93).

os serviços scrão executados diretamente pelo coNTRATADO, sc-r; a [ort'rta dc cxcLtll,.,,,

indireta, cm regime de empreitada por preço global, de acordo r-om as n r:cessiclttd.r:s c1o

lYunicípio, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

CLAUS UI.Â TERCEIRA DO PRECO. DAS CON DICOES DE PAGAMENTO art.55,

I o ls II. da Lei n"

ir!ç1§.Q I I !, -djt_!el n "_g_..0-06/ J 3 L

i)ei.r r0airlação rlo:;how, a CONTIIATANTE pagará ao CONTRATADC a importânr:ia de R$

30.00o,00 (trinta mil rea is ).
§1o - o pagamento serei efctuado após a execução do serviço, m(ldiantc a âprcscntação
iie t'lou, t iscal/Í:atura, ricvidamcnte atestad.-l pelo sctor respons;t','.:l pelo. recebimento. do

scrvrÇo.

s2" - para fazer jus ao pagamcnto, o CONTRATADO deverá apresrntar, jtlÍ,l,rmcnte corrl o
áocumento de cobrança, prova de regularidade para Com a F;r,,r rlda [-q(lcral, tSt.a6l|i,a1,

\

Municip.-ll e pcrante a lustiça do Trabalho
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§3o - Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto houvt:r pendôncia dc
tiqui(jaçilo de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou in;iclimplôncia contrattral.
§4o -.i)!, preço:; serão fixos e irreajustáveis, durante o período conlratado.
§5o - li.) r:aso dc atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor
nroncioírado trc caput dcsta Cláusula, o lndice Nacional de Preços ao Consumidor -

I N í'Cl IBCt:.

nra - oa vrcÊx da ei no

O prese n te
03/06/?a19,
coÍrlr;ri r..rl.
Pará9raÍo único - o ptalo conLratual aciÍna mcncionado podcri: ser, excopcionalmentc)

8.666/93 .

cLÁusuLA ourNTA - DA ExEcuÇÃo Dos SERVICOS íArt. 55. inciso Iv, da Lci n"

Contrato terá prazo de vigência da data de sUit assinatttr;: ató o cJia

após a rcaliTação dos espetáculos e consequentr: consectrt;ão do objcto

8.666/93)

O serviço deverá ser executado na Sede deste Município, em prrrÇa pública, na [orma de
aprcscntação descrita na Cláusula Primeira deste Instrumento, c'rrt conforrnidade com a
Í)rof)orl,, J o seu reccbimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, I, a e Ô, ria
f- il i'1' 't.:a:/93.

CLÁUSULA SEXTA DOTACAO ORCAMENTA IA íart. 55, inciso v, dã Lei n."
8.666/93).

As despcsas com o pagamento do referido objcto cstão prevista:j no orçarrlcnto de 2417
do Muntcipro (ie Areia Branca/SE, conforme classiíicação orçamenlirrra dct.-rlir.tda abaixo:

UN IDADE
ORçAMENTÁRIA

1530

CLASSIFICAçAO
ECONOMICA

3 3903900

FONTE DE

R ECU R SOS

1001

AÇAO

2035

O CONTRATADO, durante a vigência deste Contrato, compromete-Íjo a:
f - Exccutar íielmente o objeto deste Contrato, em estrita obscrvância das condições
prcvi!;tar, ro Projeto e Íra proposta;
II - RC:.t)r)r11;.brlirar-sc polo:j danos causados diretamente à CONI íf ATANTÉ otl a terceiros,
(rc(rorÍ(r lo:i rio -.jui) culpa ou .1olo, quando da execução do obl(lto deste ContÍ4t9,. não
po(londo scr arquido, para cÍeito de exclusão de sua responsabilidadr:, o íato di: a

COfJI ltA l/'\lJ f l: procoder à fiscalização ou acompanhamento (l,l cxecur;ão do objeto
(. )Í,t r.lt...rl-
III - Cusloar todas as despesas com tributos, encargos sociai:,, custos írnencciros ou
q ua isq uer outros acréscimos;
IV - Rospeitar o cumprir as Normas Administrativas ern ,/igor, 'íÍlposti-ls pÍllir
CONTRA I ANTE;
V - Prcsorvar c manter a CONTRATANTE salva de quaisquer rcivrndicaçries, dernanç1iri',
queixas c representações de qualquer natureza.
vI - MaÍrter, durante toda a execução do contrato, as obrigações irl{cialmÉlnic' pactuad.J,

2

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE .D A§-!4B T-Es- (ATt. 55,
inciso vII e XIIL da Lei no 8.666/93).
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A (-ON Ii'14 IANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I - Proporcionar ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
dãs obriqaÇõos dccorrentes do presente Contrato, consoante estabcloce a [-ei no 8.666/93;
II - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da aplicação de eventuÉli!; penalidades, pclc.: não
cumprimento em parte e/ou todo da prestação do serviço e da sustação do pagamento de
quaisquor fa tu ra s;
III - [Íotr]ar o pagamento na [orrna e prazo acordados neste instri] Írcnto.

el3,u§ u l-A_orrava - oAs pEnnuro , inciso VII, da Lei no
8.666./9 1T

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecuÇão total ou parcial d(l
objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar ao CoNTRATADO às

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no. 8.666/93, garantrda a prévia defesa:

I - ad vertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o rnáximo de 10o/o (dez por
ccnto) sohrc o vitlor do CoÃtrato, em decorrência de atraso inJustificado no iniôio rios

III - ri,rllil rJe 10%r (dez por cento) sobre o valor total destc Contrato, no caso de
iílcxecuçiio total ou parcial do rnesmo;
IV - s;uspensão temporária de participar em licitação e impedimonio de contratar com a

^dmiIlistraçâo 
do ContratantÉ1, pelô prazo de até 2 (dois) anos;

V - rJcclar.rr;iiO dc inidoneidado Ílara licitar ou con[Íatar com a Adrnrr]istraçâr,r i)ública.

CLAUSULA NONA - DA RESCIS Ão íart. 55. inciso VIIL da Lcr rr'8.66§i93).

lndcpcndcntemente de notificações ou interpelações judiciais ou oxlrajudiCars, constítueín
rnotivos I).rÍa rcscrsào do ContraLo as situaçôes previstas nos ar[r9os 77 c /8, na íorma do
artigo 79, da Lei no. 8.666/93.

§1o - O prcsente Contrato poderá ser rescindido, tambt:m, por convcniôrtcta
administrativa, a luízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONiIiATADA qualquer ação
ou interpelação judicial.
§20 - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anteraor, a Contratante íica
obrigada a comunicar tal decisão ao CONTRATADO, por escrito, no mínimo com 01 (um)
dia dc a írLcccd ôncia.
§30 - fja ocorrência da rcscisão prevista no caput desta cláusula, nenhum ônus recairá
çolrrr, ,t í i.)fJl RAIAN lE em vlrtudc desta decisão, ressalvado o diliposto no. 9.2o do artigo
. i.r : B r)br) c)3 c irlt,rÍ.r(;oc5.

CLAUSULÂ DECIMA - DOS DIREITOS DO CON ÍRÀTANTE N Q eÂ98- Q_E REsC-rsAQ
Art. 5 5 ,nciso IX, da Le i no 8.666/93).

Na hipótese rle rescisão administrativa do presente contrato, o coNÍRA-I.ADO recontlecc,
de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, ,rs mcdi.i..r'i pr{rvi:;ta:; no

artigo 80 (la Lei no. 8.666/93.

O prescnto Contrato fu nda me n ta -se:
I - nos tcrnlos da Inexigibilidade de Licitação que, simultaneament,.l

cr-ÁusuLa oÉclMa pntmrtna - oa teçrsuacÃo apLrcÁvrL À exdcucÂo -!lo
coNTRATo E OS CAsos OMISSOS (art.55. inciso xII. da Lei no a.6€.5193I

\
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. Constam do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interessc público;
II - nas demais determinações da Lei no. 8.666/93;
III - nos preceatos do Direito Público;
IV - suplctivamcnte, nos princípios da Teoria Geral dos Contral(,:; e nas disposiçôÉls do

Drre rt ll P',ralit,.
parágraío Úrrico - Os CaSoS oÍniSSos e quaiSquer ôjustes que SC flzerem nc'ccsSários, ent

dccorrôncia deste contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-so, na ocasião,

I ernro AdrI rvo.

cuÁus ura oÉcrMa SEGUNDA - DAS ALTERA oES íArt. 65 Lei no 8.6 6 6/93).

Este instrumento poderá ser alterado na OcorrênCia de quaisqucr fatos estipulados no

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

§1o - O (-ontratado Íica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acrc:'c upl; r-'supressões (ltio So íizorem neceSSários, até o limite l(lqal prCViStO no art. 65,

§l o (1, I ur nI). i1.666/93, r:alcularlo sobre o valor inicial atualizado dc contÍato.

12" - Nr:nhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limlte cstabelecido nesta

fnnrlir;;iO. Salvo ast suprcss;õt:s rcstlltantes clc aCOrdo CelebradOs (lrriío as paítcs, de ACordo

coÍn o aíi. (:'.j, Ít2o, Il rl;; lt:i no. U.666/93.

cLÁUSU LA DECIMA TERCEIRA . DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da cidade de Areia Branca, Lstado dcl Sergipe, coirli,

único compctente para dirimir aS queStões que porventura surqrrem r1.r Oxccuç(iQ (l(]

prescntc Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por cstarern assim, justas e contratadas, as partes assinam estt instrumento, a íim tltl
que produza seus eíeitos lcgais.

Areia Branca/SE,29 de abril de 2019'

ld,{n"rrfir^ilffi(
MUN

ALAN

ICÍPIO DE AREIA BRANCA
Contratantc

ANDRELINO NUNES SANTOS
Gestor do M unicipio

PRODUçOES EIRELI
Contratad a

ROGÉRIO DE JESUS CARVALHO
Reprcsontantc lcAal
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