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crotÍTRATO Í{c 91/2019

cofirt,,.to DE PRESÍAçÁo DE SÉRVlÇos QUE éNÍRt
5] CELEARA,{, DE U'4 l,,DO, O HUNIC.]P|O DE ARNÀ
BRAIIC,Á' L OO AN'ÍRO, AWNE WNNí PROIXJCOÊS

tr Tffi^Yrr! rffiR E't rÉ DA t N E x I G I't u D AD r

o xuxrcÍPro DE ÂnE[A ERIIICA/SC, inscrito no CNPJ sob o n" 13 ' 100.995/0001'04,
localizado à Prâça Joviniano Freire dê Oliveirô, s/n", Centro, doravante denominado

GOXTRATATÍTE, ne§te ato representado por seu Gestor, o Sr. AIAN ArORELI|O
,lUiE§ tâ;1Tgdi. bÊ5lldÍo, colietm, ldvogado, portador do 7G tto 3.27L.L29-g ssP/sE e
do CPF no 036.2i9,265-OO, resideíte e domidlisdo eÍn Areia BrancalSE', e a emPresa

iúir vrlrv PRoDuçõc§ 
^uTÍ§Bc 

g LTDA. ,nscrita no cl{Pl sotr o n"
20.661.405/0001-88, com'sede nâ Rua oÍiano Mendes. no 703, Sala 01, bairrs centro, oa

cidade de sobral, Esbdo do ceaá, doravante denominada corTRÂT DA, neste ato

representada pelo Senhor 
^tllAIlDO 

DE JESUS C R IEIRO fER A DE§, porbdor do
gs za+sglt-ga ssP/PE e do CPF 811.907.003-87, têín Justo e acordado entre 5i o
prer"nte contràto de Prestação de SeMços, de acordo com as disposições regulamentares

tontidas na Lei no e.666, dé 21 de junhó de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo

em vista o gue consta do Proceéo Administrativo de In€xigibilidade de l-icitação Do

2412019, mediante dáusulas e condi@es seguintes:

cúusÜLA pRtllelRt - DO OSJETO (rrt 55- inctro t- de t-ci n" s.6cclggt' 
.

O presente Contrôto tem por objeto a Contratação de empresa.para apresentaçãii f il:Ipistico da Banda Âvíne Vinny, para a apresentar-se no tradicional evento dos Festelos

Juninos deste |'lunidpio, a ser íealizôdo no dia 2310612019, de ôcordo com as

;p"dn6!õ* coflgta;t"; da In€xlglbllldad€ dc ucltaçto no 2412or9, e proposta do

óút"áá. que passitm a fazer parte lntegrônte deste instrumento, de acordo com o aÉ.

aa; ii ;" t_ei no. e.esglsE, independmtemente de suas trônscíições, e de aclrdo com o

aba ixo determinado:

ss. I Í1. da nÉsÊGUIIDÂ REGIX DÉ Í

qlusutl rencslnt - oo pnrco. ols corotcôrs oe paearerro &g-Ç-§§.
indso III' da Lel nc E.666/931.

rua realização do show, a CoNTRÂTA,{TE pagará ao CONTRÂTADo a importânr*a de B$
12o.oo0,qr (c.nto G vlÍttc mll ?.d.). 'l

;i;'--ô;;óa;;iã *a *"tu.ào aPó! a execução do serviço, mediante a aPrsentqção
ãã mt, Êi"átlfatura, devldamente atestada pelà setor responsável pelo recebimento do

serviço.
gia, i eara Fazer jus ao pôgamento, o coNTRATÁDo deverá aPresentat, l'1t-T:T1:"T-:'
ão.r-ento de cobrançp, prova de regularidade paftr com a Fazenda Federal' t=tãoual'

Municipat e p€rânte e lustiça do Tobalho-

1

1?0.00019BANDA AVINE VTÍ{Í{Y
VALOR GLOBAL

-\

ESÍADO DE §ERGIPE
I{UXICÍPIO DE ANEIA BRAT{CA

CAIIXITI DO CESTOR

t.666/93).

os serviços serão exeqrtados diretamente pelo coNTt{ÂTADO, sob a forma de 'exeCUção

indireta,-em regime de empreitada por preço global, de acordo com ôs necessidades do

l,lunicípio, visando à peÍíêltã consecução do obleto deste Contrato'

rfl)
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As despesas com o Pagamento do referido objeto estão Previstas no orçamento de 2OL9

conforlne cla§Sllica mentária detalhadâ abêixo:

§3o ' Nenhum pagamento seÉ €fetuado ao CONTRATÂOO enquanto houver pendência 
-de

liquidação de obrigãção financeira, em úrtude de penalidade og inôdamplência contratual.

§,to - os preços serão ffxos e irrêâju§táveis, durante o período contrôtado.
!s" - tô áso de atraso de pagameflto, será udllzado, parâ atualização ílo valor
mencionado no caput dcsta Cláusula, o Índice Nôcioírôl de Preços ao ConsUmidor -

I rc/IBGE,
§6io - Ocorrendo ino<eoção total do serviço, sem justiffcativa prévia, a contÍatada fi€a

obrtqada a devolver o vaior antecipado, alán da aplicação das penalidades previstãs na

Oáusula Oitava do pres.nte têrmo.

cL^u6uLA ouanÍa - DA YroÊ cx ílÉ. 5E- lnctro rv. d. Ld no a.666,'93)

O presênte Contrato terii prôzo de vigênda da dab de sua ôssinatura até o dia

O2iO7lZOlg, apos a reatÍzação dos espetáculos e consequente conse«rção do objeto

coírtratu a I .

i.ÀSr"t" únlco - O prôzo contratual acima mencionado po<terii ser, excepc,oDalmente,
pron&aUo na ocorrêÍtcla da§ hlp&eú€ prevl§ta§ nos ind5o6 do aft' 57, §1o da Lei no'

8.666193.

qáusuL^ ourrÍ?a - DA ExEcucÃo Dos gERvr€o§ íAtt. !5' lnclío rv' ílr-lEt-tr:
a.í6,íi,íól9rl

O s€rvico deveÉ ser executãdo na Sede deste Hunlcíplo, em praça pública, na forma de

;p;*.;i;á; d"..itô na cláusula PÍimelra deste Instrumento, em confoímidàde €orr! .a
túip*ta, ã o seu receblmÉflto dar-6e'á de acordo com o dlsposto 

^o 
aft' 73t l' a e b' da

Lei no. 8.666/93.

crhrsutr setr - ooreclo oncertrtlnrt rart- ss' lncleo v aa',*i'&'j
a,óa6l93).

do Municí o de Arela

quaisquer outros acréscimos;
fv - Respeitar e olmprir as
CONTRATANTE;

FOI{TE DE

R§(-rruRso§

NoÍmas Administrôtivas eÍn Yigor, ímpostas pela

E

.J

cúusulA sÉTrHA - Do DtRErÍo E. REsPoxsAaruDADE D^s P^RTES ía'll".j§§'
iiãã vrt e xiú, aa tci no s.osslg:t.

o CoNTRATADO, durante a vigência d6te contrato, compromete-se a:

i -- Êrecutar frámente o obteto deste Contrato. em estrita obs€rvâncla da§ cofldigões

orevistas no Proieto e na groposta;
fi _ neiponsauiÍzar-se pelos danos causados diretãmente à CoIITRÂTANTE ou a tercerros,

ã*orr.rit"" de sua culia ou ãoio. quando da execução do objeto deste contrato'.não

úã"0à ser arguldo, pan 
"iato 

du .,"lusão de sua responsabi[d11!:1 l1'^$^-i
ôorçrnarenrr froceder à Íiscalizâção ou acompanhamento da execuçaa ,dp oDJero

contratual;
fII - Custear todas ôs despesôs com trlbutos, enÉargos sociais' custos filiàiiceiros c'u

cusslfrc çÃo
ECONOllrcÂ^çto

UXIDADE
onçAüErrÁRrA

339039002035153 0

-\

ÉSTADO DE SERGIPE
HUilICÍPIO DE AREIA ARA CA

SAII'IEÍE DO CE TOR
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ESTADO DE SERGIPE
xurrcÍpro DE AREL BRâr{cA

§AtIXETI DO GE§TOB

v - Preservar e manter a coNTRAÍAmE satva de quaisquer reívindicações, dernandas,
queixas e representa$cs de gualquer naturczô.
ü - Uanter. durônte'toda a exeançlo do contrato, as obríEôções inicjalmente pa€tuôdas.

A COi{TRATANTE. durante a vlgêncla desÊe Contrôto, comPromete-se a:
I - ttopordonar âo col{TRÂTADO todâs a3 condlçõês nêccsúrlôs ôo pleno cumprimênto
dâs obrigôções decorÍentes do pregente contrato, consoânte estabelece a Lei no 8.666/93i
U - ffotinàr . CO;{TÍ1ÂTÂDA, ior esoito, da aplicôÉo de evenhrals penalidades, pelo nã.o

ormprlmento em partc cr'ou ioOo da presafo do serviço e da sustação do Pagamento de
quaisquer fahJras;in - Efetuar o pagamento na forma e Prazo acordados neste instrumento'

ctÁusurl ortll - Dte ptxttlotoeg e ruttls rtt- ss. inaso vll- ariei-E:
8.666/93).

Pelo atràso injudffcado na exeo.rção do Contrato, pela inexean@o t"!L ou-ggllt do

úeto paauaão, conforme o caso, a CONTR TÀNTE- pod-eni aplicar ao CoNTRATAD0 as

reiurnê sanções, previs;lãs no a.t. 87 da Lei no. 8.6ó6/93, gacrntlda a prévia deíesa:

I - advertência;
u -iirlta ;;õ,5% (zero vírgula cinco Por cento) por dia, até o márimo qe lqc1 (.dF 

?91
cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustincado no rnloo oos

seÍvlço§;
Iff j niutta dê 10% (dez por cento) sobre o valor total dêste Contrato, no côso de

inexecucão tobl ou psrclal do mgmo;
ry - ellpensão teÍnPorária de paíticipar efi licitação e impedimento de contratar com a

Admlnlstração do Contrôtante, pdo prazo de ôté 2 (dois) anos;

Ú - Jáaralao de inidoneidade parô lidt r ou contrâtar co{Ír a Administração Públiçp'.', . '

Ct.áusuu ÍloltA - oA nesctgÃo íart.5s. lnct:o VIIL da ttl n" e'ooelg3l,'

Independentemente de notiÍicações ou interpelações judiciaís ou,extralrdísiis' :Tlry:"I
àõtií* pa. resctsão do Contráto as 36ações irwlstas nos artigos 77 e 78, !ê Fg1ma do

aüJgo 79, da Lel no. 8.666193.
610 - o oresente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniênciô

ãa-inl"t-tirã, a luízo da CoNTúTANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer açao

ou intÊrpelação judicisl.
F; - N;-;;ã,i" ...a.go do contrato na fotma do parágraÍo anterior, a contratante- fic
trigaaj a comunicar tal de€isão ao COÍ{TMTADO, por escrito, no mínimo com 0l 0rm)

dia de ant€cedência'
aã;: Nt;.ortÊnda da rescisão prevista no cdput desà cláusula, nenhum-ônus recairá

íúre a C91{TRATANTE sn virtgdà desta dedsão, ressalvado o disposto no §2o Ço Brtiqo

,íà; l"i;". 8.G66/e3 e alteraçõ6.

cllusurl oÉclre - oos orREÍTg3 Po coilÍR^reÍÚrE tlo c^§o oe BE§g§Ãe
tert. ssJndro lr da tcl no s.666/99).

Na hipótese de rescisão adminisfôüva do presente Contrato, o CONTRATADO reconhece'

Oe roáo, o dirÉlto da CONTRÂTANTE de adoiar, no guê Goubêr€m, as medldas.Prçvistas no

artigo 80 da Lei no. 8.666/93. '.':

o presente contrato fundamenta-se:

§
.'.'\
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EgTADO DE SEN€ÍPE

HUilTCÍPIO DE AREIA ARAIICA
o^rritTl Do €lstoR

I - nos termos da Inêxlglbilidadê de Udbçáo que, símultaneamente:
. constam do Proc6so Ádministrativo que a orlginou;
. Não contrarleÍn o interess€ público;

fI - nas demals deteÍmlnações da Leí no. A.666193',
III - nos prec€itos do oirÊito Púbalco;
fv - supletivâmente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nôs dispos;ções do
Direito Prlvado.
Perágraío Únlco - Os @sos omissos e quaisquer ajustes que se Íizerem necessários, ent
decoúênda d€§tê Contrôto, serão acorÚados entr€ as pôrtês, lavrôndo-se, na ocasião.
Termo Adítivo,

cr.Áusul^ oÉext sEcurot - oâ§ ALTERAcôEs t^rt. cs. Lct no s.coclgst.

Este instrumento poderá ser alterado nA ocorrência de quaisquer íatos estiPulados no

aÍtiqo 65 da [€i no. 8.666/93, desde gue dêvidamente comprovados.
§fo - O Contrôtado fica obrigôdo a aceatar, nas melirnas condiçóes contratuais, os

ãcrésclmos e supaessõcs gue se ÍizcíeÍfl neccssários, até o l1;1lte legal previsto no art. 65,

91o da Lei no, 8,666/93, caloJlado sobre o valor lnldal atuallzado do contrato.
l2o - Nenhum asé*imo qJ 3uprcas6o poderá erceder o limite estabelecado nesta
ãondição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, cjF acordo
.o- ó ari. 6s, g2o, ti da tet no. 8.666/93.

ctáusul-l oÉcxrl rgncrtnÂ - Do ecoxplrxaruÍTo : oa EscauzÂcÃo tlÉ'
67, Lcl no 8.666/9:l).

Na forma do que dispõê o artigo 67 da Leí no 8.666/93. fica designada a servidora flaria
Djalma Dias rubeito, lotado nã Secretaaa de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste

óruão,oaraa«,mpônharellscalizarexeorsodopresentecontrôto.
91ã -'À fiscatlz.ção compete, entre outrag rtttbulçôes, verlficar a conformidade da

ãxeorção do Contrirto com as norrnas especificadas, se os procedimêntos são adeguados
para garôntir a qualidade deseiada;
iZ" -- I ação da fi*alizaÉo não exonera a Contratôda de suas responsabilidades

contratuais;
§3o - correrão por conta da contratadâ os tributos incídentes sobre as fatura§, a serem

frgas, assim co-o ac corrtrfúid ãevidas ao INSS, bem como sêrão de sua éxclusiva

re$onsa6lidade as obrlgàçõ6 ou ên66rg6 trabãlhlstás, da Prevldência Social, de seguros

coÍn reÍeéncia ao pessoôi empregado, Oontrôtôdo oU que pnesüar qualque4'serviçôr:.It-a

exeo.lção da obra ou fiscalizãção dos serviços decorrentes deste Contrato'

o usute oÉcrre outnte - oo rono 
;: .: . ,.

As partes contratantes êlegem o Foro da cidade de Areia Brônca, Estôdo de Sergipe,-como

únito competente para dirimir as quest6es que porventurô surgirem na exec,ção do

presente Contrato. corn renúncia expÍessi! por qualquer outÍo

1

-@ro
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I§ÍADO DE SCTOIPI
xurrcÍrto D! AnErA Sr IlcA

g/lllraE l Do oltroR 
-

E, por estarem assim, Justas e contratadas, as partes assinam este insBrumento, a íi'ü de
que produza seus €feitos têgals.

nça/SE, 03 de maio de 201

Contratante
ALATI A]IDRELIIIO XU]IES SAiÍTO!9

Gestor do MunlcíPio

'\ffi/§t)

-\*t-"**\ ü\ q.,-..--\*"*,r*-l-
eüxe wxxv eil[fuçóEs AnÍÍsnols LrDA

dontratada
AAHAÍIDO DE 

'Eí'' 
CATf,!ÚTO FETTA'IDÊs

R.prc.cntantc lcgâl

5

Arela

1
ta.


