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ESTADO DE SERGIPE
uuucÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 94l2O19

(-ONTRATO DE PRESTAÇA(,) DE SIRVIÇO.S QLII. L:NI';<I:

SI LELEtsRAM, DE UM IADO, O IVI.JNICIPIO D[ AI<TIA

BRANCA, E, DO OUTRO, t\lANoEL (;OMES AGOSL!ry!tO:

,),;rror!rlt*r, DA INExtGIt)tLIDADE DE LICtl'AÇAo Na

o uururcÍpro DE ARErA BRANCA/SE, inscrito no CNPI sob o t-t" 13'100'995/0001-04,

localizado à praça Joviniano 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-B SSP/SE e

do cpF 10 036.2.1g,265-O'0, residente s domiciliado em Areia Branca/sE; e, corrlo

representante do grupo FORROZAO BAFAFÁ, o Sr, MANOEL GOMES AGOSTINHO'

portador do RG t.iqS192 SSP/SE e do CPF 960.457.575-20, residente e domiciliado a

Rua João Domingos Ribeiro, no 479, Centro, Nossa-senhora da Glória/S[:' têm justo e

acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, de ;rcordo , com as

àüposiçoes regulamentares contidas na Lei no 8'666, de 21 de iunho rte 1993' e s1ras

alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo AdministÉativo 'de

Inexigibilidade de Licitação no 2712019, mediante cláusulas e condições seguintes:

OBJETO ( rt, 55, inc iso L da i no 8.66 93)..
CLÁU SULA PRI EIRA. DO

op resente Contrato tem por objeto a Contratação de

de Forrozão Bafafá, para a apresentar- se no tradiciona
Município, a ser realizado no dia 291O6120t9, de acord

do Contratado, que pa.ssam a,'[a4-er

o art. 55, XI da Lci nP. 8.66Ô/9-i,da Inexigi bilidade de Licitação no 2712019, e proposta

parte integ rante deste instrumento, de acordo com
com o aba ixo determ

ind ndentemente de suas transcri oes e de acordo

29 06 2019 000

VALOR GLOBAL _ê"9Q_9; í)

CLÁU SULA SEG UNDA . REGIM DE EXECucÃo (arL 55, inçiso II, Ôa-Lei no

TE P

inc III, d aLein o 8.666/93)

a importância de R$
,. ,, , -; tr

liante a aPresenlaÇão
pelo recebir4ento do

serviço
§2o - Para fazer jus ao pagamento, o CONTRATADO deverá ap resentar, juntarmante com o

documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Federal- Estaduai,

Municipal e Pe
§3o - Nenhum

rante a Justiça do Trabalho
pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto houve'' :-'etidêncil r'l

liq uidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inaclimplência contrat'ial'
s, durante o período cotttratado, , I ,

artista para aPresentação qe Show
I evento dos Festejos Juninos deste
o com as especificpções constantps

8.666/93). ', ' l

os serviços serão executados diretamente pelo coNTRATADO, sob a forma: Cle e]<ecuçã'e

indireta, em regime de empreitada poi ài"io global, de acoráo com as necessidades dg

úunicípio, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato. .

. '' :

Pela realização do show, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO

3.OOO,OO (três mit reais).
§1o -'O pãgamento será ãfetuado após a execução do serviço, nted

de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável

,i

FORR OZÁO BAFAFA

§40 - Os preços serão fixos e irreajustávei

uYl_§,0/o LLço
I

l

DATA
3.
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§5o - No caso de atraso
mencionado no caPuf desta
INPC/IBGE.

quaisquer outros acréscimos;
IV-ResPeitarecumPrlr
CONTRATANTE;
V - Preservar e manter a CO

de pagamento, será uttlizado, para atualrzação do valor

Ctáus-ula, o Índice Nacional de Preços ao Consuntidor -

ô

9.666/93) :'ii; "

o serviço deverá ser executado na sede deste Município, em praça pública' na forr-na cJe

apresentação descrita na cláusula Primeira deste instrumento' em conformidade com a

proposta, e o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art' 73' l'' à e b' da

Lei no. 8,666/93. '

o

8.666 /93).

As desPesas com o Pag amento do referido objeto estão P revistas no orçarnento de 20i9

do Muni e Areia Bran SE nforme classifica o mentária deta lhada abaixo
cl to co

AçÃo
:FONTE.Pfirr-1.

ECONOMICA REc_!lRsor

1001, , ,

2035 33903900

o

oCoNTRATADo,duranteavigênciadesteContrato,compromete-sea:'.].!'':'
I - Executar fielmente o objeto deste contrato, em estrita observância cjas condiçõer

?l"f 
,i:il;,fi 

::1 :$i::T:lX, .u u,u o os d i reram ::j: i :ol3Tl)L: c'" a te rcei rts'

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do obieto desie (-'ÔÍltrato)'l:rão

podendo ,u,. urgrido, para efeito d'e exclusão de sua respoÀsabilidade' 'i;' fato' íJe. a

CoNTRATANTE proceder à fiscaliza;;"-';;-;companhamento da execut':'ão do''çniqtc

iilt.jt::!,ear todas as despesas com tributos, encargos sociais, cusros financÊir'oi' i--'ri

as Normas Administrativas em vigor" imposlrlsi 
' 
ixla

NTRATANTE salva de quaisquer reivindicações' rlt:nlanCas'

VI - Manter, durante toda a exe
alquer natureza
cução do contrato , as obrigações inicialmenle oetr:t1;adas'q ueixas e representações de qu

A CONTRATANTE, durante a vig ência deste Contrato , compromete-se a
ple

I - ProPorcionar ao CONTRATADO todas as condições necessarlas ao

das obrigações decorrentes do presente Contra consoante estabelece a'to,
'í çolL OA

UNIDADE
oRçAMENTÁnrn

1 530

JYI-ft G

CIÁUSUIR OUaRtA - Da VtCÊnClA (Rrt. SS inciso tV da tei no A'oSe og)'

o presente contrato terá pfazo de vigência da data de sLla assinatura ate o dia

o3/o7/z1tg, após a realização dos espátácutos e consequente consecução do c'bietc

contratual. -,^-: ^.--
Parágrafoúnico-oprazocontratualacima.TT.]:lidopoderáSer,excepcÍonalmente.
prorrogado nu o.orrãnãiuãu, hipóteses previstas nos incisos do art' 57' E10 da Lei no'

8.666193.

cLASSTFTcAçÃo
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II - Notificar a GoNTRATADA, por escrito, da aplicação de eventuais penaiicla'Jes, pelo i''ãr'

cumprimento em parte e/ou todo da prestação do sêrviço e da sustação tJo pagamenk) <1s:

quaisquer faturas;
III - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrrtrnento'

8.666 /93'1.

pelo atraso injustificado na execução do contrato, pela inexecução totul--t:.-?1l,^tl1 1:
objeto pactuado, conforme o caso, a GoNTRATANTE pOderá aplicar ao col'tT:R'ATADO as

seguintes sanções, fruriitu, no art. 87 da Lei no. 8.666/93, garantida a previa defesa:

I-advertência; .! - --:..i*^-t.
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por.dia, até o máximo c-!e i0o/o (de;: o(!r

cento) sobre o valoi do Contrato, em' decorrência de atraso injustificailo 1o iníc:o cloq

serviços; 
^^/ rÀ^- aar ranfn\ cnhrp n rralor 1 tor no caso rje

III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contral

inexecução total ou parcial do mesmoi .*-^..r:ã^^ ra Àa.r
IV - suspensão temporária de particípar em licitação e impedimento de contratar coÍ) a

l':U::,:'..""e,1"" i: ff:H:ilil X::.çÍ:..0"",1';;,.!l3l'li;"iidm nistração púb'|icã I

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudíciais' constituem

motivos para rescisão do contrato u, iitruçáus previstas nos artigos 77 e'79, na forrna c!c

uriióo l'i, aa Lei no.8.666/93. ---:-ri. ': '

§10 - O presente Contrato poderá ser rescindido, também' ppr Çonveqrer:iÇrE

administrativa, a Juízo da coNTRATANir, rã. que caiba à coNTRATADA:qlualquer'acão

§20 - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágraf?..un:u^|.iIi^i*:on.,utante fic-a

obrigada a comunicar tal decisão ao CONTRATADO, por óscrito' no mínimo com'Ci-{gr't)

àiu ã" antecedência. . ,r .-..,- ^^^r.,,
§3o - Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula' nenhum ônüd r"ecairá

sobre a coNTRArÁúrr em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no §2c do artigo

79 da Lei no. 8.666/93 e alterações. ' ill

o

o

o

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato' o coNTRAl/\D0 recon'heçc'

de logo, o direito oa ôorurnATANTE de adotar, no que couberem' as mediçlas previs5as'iic

artigo B0 da Lei no. 8.666/93

o

O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos da Inexigibilidade de Licitação quer simultaneamente

. Constam do Processo Administrativo que a orlglnou;

. Não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei no' B'666/93;

)III - nos preceitos do Direito Público;

rI 0ÉLGo §



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contratos e nas. cl.i.sposições ç1o

Direito Privado.
;;;;r;;;1iii"" - os casos omissos e quaisquer aiustes que se fizerem necessário'q' êrn

decorrência deste contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se. na ocasiãt;,

Termo Aditivo

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrtjrl1ento/ a fim d'Ê

que produza seus efeitos legais' 
'',' . 

; 
'

Areia Bran ca/SÉ^, 06 de maio de 2019

PIO DE
Contratante

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
GestordoMunicíPio :I1 "'':

/-OAfib Ér-' ãórq És AGosrrN Ho
RePresentante ' '

clÁUSule oÉCtul SeCunoR ' onS alrenaCÕes (Rrt' eS' Lei no E'-c-OF qs}'

Este instrumento poderá ser alterado na oÇorrência de quaisquer fatos estinulados no

ãrtigo 65 da Lei no. 8.666193, desde que devidamente comprovados.

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

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previslc no art' 65'

§1o da Lei no. B'.666/93, calculado Sobre o valor inicial atualizado do contrato'

§2o - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite est.abelecido nesrtA

condição, salvo as supressõeS resultantes de acofdo celebrados entre as;lartes' de àtorrio

com o art. 65, §2o, II da lei no. 8'666/93' I

clÁusuu oÉctua reRcetRn - oo rono

As partes contratantes elegem o Foro da cidade de Areia Branca' Estado de serqiper (cmo

único competente para dirimir as questões que. porventura surgirem na execÚcãr: do

presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro' " r 'i''


