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£STÂDÕ DA DAMA 

	 ti 
MUNIC'IPÂL 15E SÃO FÉLIXDQ ÇORBE 

SAIO FtLIXDOCORIBE 

CONTRATO D 3 I3VIÇOS 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, o 
Município de São Féhx do Coribe, e a empresa VictOria 
Musie Edições Musicais Ltda-ME, na forma abaixo: 

PRI EFEItURÁ 

o MUNICÍPIO DE AO FÉL!X ibo 00R19E, entidade de Direito Público interno, com sede à Avenida 
Luiz Eduardp Magahaes, sin.°jna de cidade São F6Iix do Corbe, Estado da flahig, ingcrito no CNPJ 
sob o n° 16.430.91/0001-30,I neste ato represedtado pelo o Prefeito o Sr.Jutai Eudes Ribeiro 
Ferreira, brasileiroj portador co CFF n?782.614.495-72, residente nesta, doravante denominado 
CONTRATANTE, 4 a empres Vi&ória Music Edições Musicais Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob 
n.012.609.15710061t.38. domiciliado à ftJosé Goncalves da Luz1  b@, bela Vista - na cidade de Vitõria 
de Santo Antão - 9E, neste atcf representado pelo o sócio Eduardo Jose da 3itva, portador do CPF 
n0365.62a.904-91 Rg.n°3.717.659 SSP/PE, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem 
celebrar o resenti contrato mdiante as cláusulas e condiç&s seguintes: 

CLÁUSULA PRtM1RA - DO ËBJETO - Constitui objeto contratação de serviços de apresentação 
de atrações artísticas show musical da dupla Edu & Maraial, para realização do evento de 
comemoração do ;sao João de 2017, na praça pública do Forró, sede deste município, na 
manutenção dos srviços públi 305 culturais e populares deste município; 

ÇL.ÁU$ULA SEGI 
de Lioitçc, 1L0 
posteriores. 

2.1 - O prsente 
regime de execul 
caminações poste 

INDA - DA VINCULAÇÂO - O serviço ora contratado é oriundo da Inexigibilidade 
1/2017, no termos do art.25, inciso III da Lei 2.1388193 e SUaS cominações 

ontrato è 'elebrado com base na inexigibilidade de licitação retro citada, com 
ão por preo global, subordinando-se nos termos da Lei' n° 8.666/93 e suas 
jores; 

Ia 

CLÁUSULA TER4EIRA - DoJ VALOR - Pela execução do objeto.'Ueste contrato, a CONTRATADA 
perceberá a importância estifrtada global de R$56.000,00(cinquenta e seis mil reais), conforme 
planilha orçament$ria  em ane)Ço. 

2.1 - O valor do contrato (à cliskiminado da seguinte forma; 
a) Custo dos serviços no valor4  de R$33.600,0O: 60%. 
b) Custos diretos indiretos 4 valor de P$22.400,00; 40%. 

CLÁUSULA OUATÂ - DO P 
assinatura, do corjtrafo, no vá 
R26.000,P0Çvintë e oito mi 
documento fisca; atestada 
apresentadas. 

ACAMENTO - O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% na 
or de P$22.000,00(vinte e oito mil reais), e o saldo de igual valor de 

reais), na conclusão e entrega doe gervicoc, com apresentação 
pela a Secretaria de Administração ê Finanças, nas condições 

4.1 - O prazo di pagameno ficará suspenso' na ocorrência de erro 
apresentada nas faturas, somrnte  voltando a fluir após as devidas correç 

4.2 - A Prefeitur poderá s4pender qualquer pagamento, no todo ou 
qualquer irregular1idade na excuão do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO RAJU3TE 
5.1 A CONTRAT.NTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada inadimplente., e 
a ela será imputpda uma multa de um décimo por cento (01%)' do valdr do contrato por dia de 

ou qualquer irregularidade 
ões. 

em, parte, na ocorrência de 
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w 
SÃO FÊLIX DO CORIBE 

atraso, decorrido enüe  a data do início da inadimplencia e o efetivo pagamento acrescido de juros de 
mora numa taxa gedm4trica de um por cento (1°!) ao mês. E será utilizado para correção das faturas 
em atraso será utilizdo o índice do IGP-M, divulgado pela FGV; 

5.2 Art.40 inciso xii' - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c"  - critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, deste a data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data dó efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, inciso 14: - o preço eas condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 
do reajustamento d preços, os 'critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigaç6os e a do efbtivo pagamento; 

5.4 - çaso decorra fatraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice selaria1 
pertinente, conform+  aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês de cada. Os 
reajustes dos preço$ serão calculados pela seguinte fórmula: 

li-lo 

Y  

lo 
	

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = Índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA SEXTÀ - DA RVI8Ã0 DL PREÇOS - Os preços são fixos, não haverá reajustes para 

119 o período ora contrtado. 

6.1 a manutenção Ilo equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a reviao contratual, 
desde que acompanhada de oomprovayv da superveniência de fato imprevisível, ou, 'se previsível, 
de conaequâncigg ncalculãveis, bem como de demonatraçüv analítica de seu impacto nos custos do 
Contrato; 

CLÁUSULA SÉTdV1A - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados, na pr,a póblica do Forró, sede deste município, conforme objeto cláusula primeira. 

7.1 D3Ft5A3 F4HCIQNAIa DA CONTRATANTE 

7.1.1 - Responsabilizar-se a Contratante pelo o fornecimento de alimentação e hospedagem em 
hotéis na sede de te município, para os componentes da dupla Edu & Ma'aiai, quando a serviços 
doe eventos do Sã> João de 2017, deste município. 

CLÁUSULA OtTAWA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência dó contrato é da seguinte 
forma: o serviço io, iGiará em 16,062017 e finalizará em 30.06.2017, podendo ser prorrogado nos 
termos do art.57 d Lei n0600C193; 
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4£. 

SÃO FiLIXDOèORIBE 
A P1LW<O IOWC1M% 

6.1 DO LOCAL E D 
5.1.1 - AtraØes ai 
João de 2017 sede 

MAÇÃO D EVENTO' 
sticas da dupla Edu & Maraial, para realização do evento cultural popular "São 
'deste Município; 

- Local; Pra94 do Forró 9de deste município, para realização do São João de 2017, conforme 
cláusula primeira d4ste termo d contrato; 

8.1.3 —Apresentaçdo de atraçã s artísticas da Dupla Edu & Maraial, no dia 25.06.2017, com início a 
ser definido pela a tomissão  O ganizadore do Evento, com duração de 2:00hs; 

CLAU6ULF\ NONAI-  DOTAÇÂ ORÇAMENTÁRIA -As despesas decorentes do presente contrato, 
correrão no present1b exercício or contada dotação orçamentária: 

<04.04 - Secretaria de Educação Cultura, Esporte e Lazer - Projeto Ativid - 2015 - Realiz.de 
Eventos, Cívicos, ctulturais e Religiosos - Elemento 33.90.39-00 - Outros Senis de Terc. Pessoa 
Jurídica: (Fonte ocÇ24: 

CLÁUSULA DÉCIDiA - DIREI OS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10.1 - DA CONTR4TANTE 
10.1.1 Intervir na brestação d s serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei ti° $.668/93; 
10.1.2 Efetuar os pagamentos devidos ao contratado pelos serviços executados de acordo com as 
disposições do pre$ente contra o; 
10.1.3 Enviar ao cptratado o ocumento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção tie impostos dos serviços; 
10.1.4 Modificar oures&ndir u ilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93; 
10. 1,5 Responsabilizar-se pelo o local apropriado com segurança durante a realização do evento, na 
execução do presebte contrato 
10.1.6 Responsabi izar-se a o ntratante pela a ornamentação e enfeito da praça para realização do 
evento; 
10.2 DA CONTRAtADO  
10.2.1 DesempenFjará os serv ços enumerados na cláusula primeira com todo zela, e honestidade, 
observada a legisIção vigente 

• 10.2.2 Executar to,  os os serviços oDjeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço; 
10.2.3 Exigir da cohtratante  o 4umprimento da legislação; 
10.2.4 Assumir err caráter exclusivo,  toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e 
previdenGiâria, su e de seus Rrepo5tos de serviços; 
10.2.5 Emitir a not fiscal e reaiibo de quitação da prestaçao dos serviços fazendo discriminaf no seu 
corpo a dedução doc impostos 
10.2.6 O valor dfrste termo de  contrato está inclusos todos os insumos, custos e despesas 
decorrentes de tpipostos, txas de qualquer natureza a outros quaisquer, que direta ou 
indiretamente, impliquem ou võnha  a implicar, no fiel cumprimento  deste instrumento; 
10.2.7 Ressarcir à AdminIatrçao o equivalente a todos os danos decorrentes da paralisação ou 

Íé 
interrupção da relização do »lesmo,  exceto quando isso ocorrer por exigência da contratante ou 
ainda por caso fortuito ou fõrç maior, após a sua ocorrência; 
10.2.8 ReponsaIjlizar-se pel fornecimento de seu pessoal técnico e auxiliar, no cumprimento do 
presente contrato:[ 
10:2.0 Respons4ilizar-se pejo os instrumentos e equipamentos musicais a serem utilizados no 
cumprimento do p sente ternjo de contrato; 
10.2.10 Responsabilizar-se pia apresentação do técnico de som, no cumprimento do presente 
termo de contrato 
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10.2.11 Responsa4zar-se pela 
cio município de Sã?  Félix do Cc 
10.212 Responsabizar-se pelc 
local do evento, no 1  dia da àpr 
passar o som ato jque não se 
estando em perfeito' estado de.f' 
10.2.3.Fesponsabizar-se peI 
n08.078/90, dispõe $obre qualid 
10.2.14 Em caso d 
termo de contrato, 
Q valor do contrato 
10.2.15 Responsa 
em cumprimento d 
10.2.16 - Fica esta 

o 

locomoção de seu pessoal, instrumentos e equipamentos até a sede 
ribe, 
s equipamentos musicais e outros, que deverão estar instalados no 
sentação, com 02(duas) horas antes de início do mesmo, inclusive 
rã aceito efetivar em h6rrio que deveria ser de inicio do evento, 
incionamento, 
observação do disposto do art.12, combinado com o aniS da Lei 
de dos produtos/serviços ofertados; 

atraso para apresentação das atrações artísticas, conforme pactuado neste 

r
tcará a contratada imputada uma multa de 25°Jo(vinte e cinco por cento) sobre 
por horas 4 atraso, neste evento de comemoração juninos de 2017; 
)ilizar-se pqla a observação das normas da ABNT, INMETRO e outros afins, 
gç normas $ segurança na utilização dos equipamentos neste evento; 
belecido q  a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a 

execução do objeto deste contrto; 
10.2.17 - ResponsbiIizar-se pêlo o pagamento dos direito autorais das músicas a serem executadas 
neste evento: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIF1A - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do contratado de 
manter, durante teda a exectção do contrato, em' compatibilidade com as obrigações por ela 

diçOes assumidas, todas as conde habilitação e qualiflua9úo exigidas na licitação; 

CLÁUSULA DÉCIFqA SEGUNlA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos termos do 
art.79 da Lei 	poderá acorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - 4r acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência ara Admini tração: 

12.2 - AdministratiÇa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVIIt  XVIII do a1. 76 da Lei n° 6.666/93; 

12.2 - Judicial - nop termos da legislação processual: 

12.4 - Assunçao iriediata do bjeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Adminisfração; 

12.5 ocupação eutiIização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
eecuct'i do contrto, necessá rios à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

12.6 - execução d garantia 4ontratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaçes a ela d-'vidos; 

ii 
12.8 -A aprcaç4 das me'idas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Ãdministrat7.âo, qu poder da continuidade à obra ou no serviço por execução direta ou indireta. 

12.9 - 	permiti 	ã Aumini tração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato', 
podendo assumir?  controle d- determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.7 - retenção d?s  créditos decorrentes uo contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 
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12.tO - Na hipótasedõ inóiaô I  deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
Ministro de Estado IRMpeteri SecretárioEstadual ou Municipal, conforme o caso. 

12.11 - A rescisão 4e que trata o inciso IV do artigo anterior permite â Administração, a seu critério, 
aplicar a medida prevista no indso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCID4A TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescíão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 
predispõe no Art.77lda Lei n°  8.666193, e suas cominações; 

13.1 - o não ,cumpriikento de cláusulas contratuais, especificações, ,projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimeno irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a,  lentidão dd seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da  obra, lo serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 - a paraIisaçada obra, do serviço ou do fornecimento, cem justa causa e prévia çomunicao à 
Administração; 

13.6 - a subcontratçâo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferê'ncia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato;F 

13.7 - o desatendirrento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua exeçução, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o comptimeri 
Lei; 

reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 5 1l1 do art. 87 desta 

  

13.9 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

13.10 - a dissoluçã da sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.11 - a alteração isocial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução-do oonrato; 

13.12 - razões de 1 interesse pi56flco, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Fnáxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 
e exaradas no proosso administrativo a que se refere o contrato; 

13,13- a supreas$j  por part da Administração de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valõr Inicial ao contrato alem do limite permitido no 3 12  do art. 65 desta Lei; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas 
cláusulas e nas disposições contidas na Lei 8.668/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA OËCÍIjITA QUINTA - DAS FENALIDAD3 - Nos termos do art. 86 da Lei ri. 6.666183, 
fica estipulado o P9 rcentual de 0,5% (meio por cento) sobr-  ' valor inadimplido, a título de multa do 

li 	0! 
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mora, por dia de attaso injustifibado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% 
(dez por cento) do v' lor contrat-do. 

15.1 - Em caso d inexecuç 
qualquerdas condi4ões avença 
do art. 87 da Lei n. .666/93: 

15.2 - advertência; 

15.3 - muita de lo%k(dez  por ce 

15.4 - suspensão temporária 
Administração por pfrzo no sw 

15.5 - declaração c{e inidoneid-
perdurarem os motivos determi 
própria auto&idade clue  aplique 
a Administração pelps prejuízos 
no inciso anterior. r 

CLÁUSULA DÉClPIA SEXTA 

executado fielment4 pelas part 
Arts. 69 a 71 da Lei .666/93. 

GLAUSULArSÉTII4 - DO FOR 
- BA, para dirimir dúvida ou 
qualquer outro, por rhais privileg 

E, por estarem justc 
igual teor e forma, n 

total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
as, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos 

to) do valor do contrato, 

de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
erior a 2 (dois) anos e, 

de para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
antes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos 

D - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória 
uestões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a 
ado que seja. 

e contrata 1os, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de 
presença de 02 (duas) testemunhas. 

eunhode2017
o 

 

_____ 	 - • e 
ontratânte 

Ir 

Vi ória Music E.,t"sicais Ltda-ME 
Cont a 

Testemunhas: 1- 

Sn óIiv do 
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