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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 97l2019

coNTRATo oe pnrsreÇÃo DE sERVIÇos QUE ENTRE

SI CELEBRAM, DE IJM LADO, O MUNTCIPIO DE AREIA

BRANCA, E, DO OUTRO, TAGO CORREA SANTOS,

Srofrr;rlrrrc 
DA INEYIGIBILIDADE DE LICITAÇAo N'

O uuxfCÍplg DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Jovlnlano Frelre de Olivelra, s/no, Centro, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr, ALAí{ ANDRELINO
NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG no 3.271'129-8 SSP/SE e

do CpF po 036.219.265-OO, residente e domlciliado em Areia Branca/SE; e,.omo
representante do grupo "LEANDRO TAVARES E BANDA", o Sr. IAGO CORREA

SÀnrOS, portador do RG 22767320 SSP/SE e do CPF 055.665.965-17, têm justo e

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

disposições regulamentares contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,, e,suas

alteraçóes posleriores, e tendo em vlsta o que consta do Processo Administrativo de

tnexigtbilidáOe Oe Licitação no 30/2019, mediante cláusulas e condições seeuiftes,,,' 
,'

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO ítrt. 55 lnclso I da Lêl no.8.96É 'o3).

r .;( ; i '!

O presente Contrato tem por obJeto a Contratação de artista.para apresÊnfáçõo 1. [n,.o'.!
do Leandro Tavares e Banda, para a apresentar-se no tradicional evellp pos Feste3os

Juninos deste Município, a ser realizado no dia ltlO6l2Ot9, de aço'rdo cPIl'I,,i 
?S

especificações constantes da Inexlgibilidade de Licitação 10 3012019, s propos\a dg

Contratadó, que passam a fazer partê integrante deste instrumento, de acÇrdo cQJ\'QraJtr

55, XI da Lei no, 8.666/93, independentemente de suas transcrições, e de acordo com o

aba minado:
DATA vAtoR (Rs)

LEANDRO TAVA ES E BANDA 01.06,2019 :.- ,ts;00o,00
VALOR GLOBAL ,'. ,-3"O9Or90

CIÁUSUIA SeCUnOl - OO neCtUe Oe eXgCUCÃ9 (art.55' lnclqg,,[Iir''da Lei 4o

9.666/93). 
,,,,i. .,,,1.

Os serviços serão executados diretamente pelo CONTRATADO, sob a for6a 'de execuç§o

indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as, n,ecessidad,es do

Município, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato. : ' :' '

...,,,,',.,1.,...1.
CLÁuSUte teRCetRe - oO pneCO.,OaS.cONOrCõeS Oe paeAMeNrO r:U.t"§li
inciso IIL da Lel no 8.666/93). 

,. ,, ,. ...
peta reatização do show, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importânf {,4§. n$
3.OOO,OO (três mil reais) .i 'i
s1o - O págamento será efetuado após a execução do serviço, mediante a apresentaçac

ãe Nota Fisãal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo,,ieçglirnento dc

serviço,
§Zo - para fazer jus ao pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar, juntamente cQ.m o

ãocumento de cobrançu, iroru de regularidade para com a Fazenda Federat, EstaQ,ulEi,

Municipal e perante a Justiça do Trabalho. , ,,i ,' :,' '1 ,

§3o - Nenhum pajamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto houver pendêr-rcia de

iíquidação de obrig-ação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratüal,

§4o - ós preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratadoi:' ,,i .,. ,::..r'i

1 %
.: ii.ti, :::,;
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§5o - No caso de atraso de pagamen
mencionado no capuf desta Cláusula, o
INPC/IBGE.

cLÁusuLA quARTA - DA VIGÊNCIA íArt. 55, lnciso Iv' da Lel no 8.666/93)

O presente Contrato terá prazo de vigência da data de sua assinatura até o dia

OSfOOlZOtg, após a realização dos espetáculos e consequente consecqçê[o, do objqto

contratual, : ,

parágrafo únlco - O prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente,
prorrõgado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art.57, §10 da Lei no.

8.666/93. :

CLÁUSULA qUINTA - DA EXECUCÃo DOs SERvIcOs (Art. ss. lnclqP Iv. dFlqi,no

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

apr"senlação descrita na Cláusula Prlmelra deste Instrumento, em conforçni{.,ar1,e _.?'-:
Proposta, e o seu recebimento dar'se'á de acOrdo com o disposto no art' 73'; i:, â e b, da

Lei no.8.666/93

CLÁUS LA SEXTA DOTACÃO O MENTÁ íart. 55, clso
8.666/93).

to
Í

,.t,..

, será utilizado, para atuallzação do "valor
ndice Nacional de Preços ao Consumidor -

,, I .r.r:--...
As despesas com o pagamento do referldo objeto estão previstas no orçâ'mênto,de 2018

do Município de Arela B-ranca/SE, conforme classificação orçamentária detalhada abalxo:

cLÁuSUla SÉrrlra - oO ornerrO e nespONSasrLrOaOe oaS peETES (art. qE,

inciso VII e,XIIL da Lel no 8.666/93),

o ÇQNTRATADO, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

I - Executar fielmente o oblito deste Contrato, em estrita observância das condições

previstas no Projeto e na proposta; " 
i) t ' ' i

II - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTts ou a ferceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto deste Contrato,, ,nâo

podendo ser arguido, para efeito d'e exclusão de sua responsabilidade, o . falq ile a

bOrurnnrerurf proceder à fiscallzação ou acompanhamento da execução. d.çr pbieto

contratual;
III - Custear todas as despesas com tributos, encargos sociais, custos finallcêilios ou

quaisquer outros acrésci mos I

IV - Respeitar e crmprir. aS Normas Administrativas em vigor,., r;iFlPQS,tpS pFie

CONTRATANTE;
V - preservar e manter a CONTRATANTE salva de quaisquer reivindicaçõe9, deman'das,

queixas e representações de qualquer natureza'
VI - Manter, durante toda a execução do contrato
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contra
I - Proporcionar ao CONTRATADO todas as cond
das obrigações decorrentes do presente Contrato,

, as obri gações i n icial me nte,.pactuqda;:r,,:
rto,compromete-sea: : .'. i

ições necessárias ao plepc cumpi'imetnlp
consoante estabelece a,Lei no 8,,5êÇ/93;

UNIDADE
oRçAMENTÁnra

AçÃo cLASSTFTCAçÃO
ECONOMICA

,', -.'-..i :,

FONTE DE

RECT RSOS

15,30 13.392.10s 1.2035 3390.39.00 ,,1Q01

à

o

l.: .'1..
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II - Notificar a CONTRATADA, por escrlto, da aplicação de eventuais p.nuiidud"s,'petó'nao
cumprimento em parte e/ou todo da prestação do serviço e da sustação do pagarnento de

quaisquer faturas;
III - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento.

cLÁusqLA orTAvA - pAs pENAlrDApEs,E MULTAS íArt. 55. lnciso y[[.ja, Le: tl:
8.666/93).

pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total"ou P{cial do

objeto pactuaào, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar ao CO|JTRATADO as

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no. 8.66àl9É., garantida a prévia defesái

r - advertência; 
. '' '' : ''-"; : :

II - multa de 0,5olo (zero vírgula clnco por cento) por dia, até o máximo de 107o Qç1.por
cento) sobre o'valoi do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no- iflíciq, dos

serviços;
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de

inexecução total ou parcial do mesmo;
tv - suipensão temporária de partlclpar em licitação e impedimento de,!??JLalSJ'coT:a
Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V - declaraiao Oe inidoneidade'para'licitar ou contratar com a Administração Púbiica.

cLÁUSuLa nOna - oa neSCrSÃO (art. Ss, lnclso Vrrr' aa Lel no e.qÉ-6;iPgr.
t. ..

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajuOiciáià, consiituem

motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do

artigo 79, da Lei no. 8.666/93' .r l, i i;r,

§1o - O presente Contrato poderá ser rescindido, . também,- qbr .àn'*nieÀtiu
ãdministrativa, a Juízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualçlqeL-,ação

ou interpelação Judicial.
§2o - 11o caio ãe rescisão do Contrato na forma do pará9rafo anterior, a Col,tratqlt", f!:1

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

dia de antecedência. ' '

s3o - Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula, nenhtrm-91u1 rec,.a.11á

ãobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o dispostoi$q;$io do artigo

79 da Lei no, 8.666/93 e alterações.
. _i.. ,.;,,,i .,.i r

cLÁusuLA DÉcIMA - Dos DrRErTos Do coNTRATANTE No cAso,:DE RE§çfqêp
(Art, 55, lnclso IX, da Lel no 8.666/93). , 

, 
, 

r

Na hipotese de rescisão administrativa do presente Contrato, o CONTRATADO l;qqqnfrece,

de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas,prgv,!§[as no

artigo B0 da Lei no. 8.666/93'

o

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

. Constam do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei no. 8,6661931

â,

-], j

f i,i'

;1:-.-'
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III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do

Direito Privado.
parágrafo Únlco - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, ern

decoriência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-sê, ,r,3 ocasião,

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

artigo65daLeino,B,666/93,desdequedevidamentecomprovados.

§10 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições' contrat'.:ais, oS

ãcréscimos e supressões que selizerem necessários, até o limite legal previsto no art" 65,

§1o da Lei no. 8,666193, calculado sobre o valor lnicial atualizado do contrato. :. i:r
óZo - Nenhum u.iériirno o, supressão poderá exceder o limite estabelêcidrc nesta

ãondição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partgsí, de acord9
com o art. 65, §2o, II da lei no,8.666/93. ,,' . ,i, ,{.' , ,,

As partes contratantes elegem o Foro da cidade de Areia Branca, Estado OãtÉrgipe,.jolo
único competente para d'írimir as questões que porventura surgirem na. sxecuçêq dg
presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro'

E, por estarem assim, Justas e contratadas, as partes assinam este rrlstrum€nt), na

pres"nça de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos leg,ais' .., ;r i i;i'

Branca/SE, 0B de maio d 2 19

Contratante
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do MunicíPio '. .r, '

k",r*" 5J-
CORREA SANTOS

Representa nte

4
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IAGO


