
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE N'ONTE ALTO
ESTADO OA BAHIA- CNPJ: 13-942.59O/OOO 1-47

PRAÇA OA BANDETRA. No 23O. CENTRO - CEP 46.46GOOO
FON E: (77) 3662-21 13 FAJ<.: (77) 3662-2114

CoNTRATO tN 0í8/2019
INEXIGIBILIDADE N. Oí8/20í9

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO IN 09212019

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENIRE S/
O MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO. BAHIA
E JOAO MARQUES ARAUJO DOII'INGUES
00334955564

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre si fazem de um lado a MUNIC|PIO OE
PALMAS DE MONTE ALTO, CNPJ de n". 13.982.5901000147 , com sede na Praça da Bandeira, n.
30, Centro, neste Municipio de Palmas de Monte Atto, Estado da Bahia, CEP: 46.460-000, neste ato
representado pelo PreÍeito, Sr. Manoel Rubens Vicente da Cruz, doravante denominada
CONTRATANTE e, do outro lado, JOAO MARQUES ARAUJO DOttlllNGUES 00334955564, pessoa
juridica, inscrita no CNPJ de n". 26.800.32210001-09 com sede na RUA DR WALDEMAR TE|XE|RA
DE MOURA n" 138, CENTRO, PALMAS DE MONTE ALTO - BA, CEP: 46460-000, nesse alo
representada por JOAO MARQUES ARAUJO DOMINGUES, pessoa física, inscrita no CPF de n".
00334955564, e RG 08.072.658-53, SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Dr. Watdemar Teixeira de
Moura no 138, centro, Palmas de Monte Alto BA, CEP: 46460-000, doravante denominada
CONTRATADA, em decorrência do Processo de lnexigibilidade no 018/2019, mediante sujeição
mútua às normas constantes da Lei No 8.666, de 21106193, com aplicaçáo das alteraçÕes posteriores
e às seguintes cláusulas contratuais:

DO OBJETO

CLAUSULA 1a. CONTRATAÇÁO DE JOAO MARQUES ARAUJO DOMTNGUES 00334955564.
(TONINHO E MAROUINHOS) PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS
FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.

DO VALOR

CúUSULA 2 . O valor do presente Contrato será de R$ 4.OO0,OO (quatro mil reais) e o pagamento
será realizado após a efetiva conclusâo dos serviços contratados.

Parágrafo único. O valor do contrato estabelecido nesta cláusula será correspondente como adiante
especifica:

a) A prestaçâo de serviços será execuÇâo do show com duraçáo de 02 (duas) horas sem
intervalo no dia 21 de junho 2019 na Sede.

b) A prestação de serviços será execuçáo do show com duração de 02 (duas) horas sem
intervalo no dia 23 de junho 2019 na localidade de Barra do Riacho.

DO REGIME DE EXECUçÃO

cúusulA 3". A contratada ficará sujeita as segurntes condições:

a) Dar prioridade ao MUNICíP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO, para as solicitaçôes dos
serviços contÍatados,

b) A cumprir fielmente a data solicitada paÍa a execução do serviço contratado.
c) Manter, duÍante toda a execuçâo do contrato, todas as condiçóes estabelecidas.

DO PRAZO

CúUSULA 4'. O prazo do presenle contrato será a partir da assinatura ate 30 de junho de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS OE MONTE ALTO
ESTAOO DA BAHIA - CNPJ: 13.982-59O/OOO1-47

PRAÇA DA BANOE|RA. No 23O. CENÍRO - CEp 46.460-000
FONE: (77) 3662-2113 FAx: (77) 3662-2't14

DOS PAGAMENTOS

CLÁUSULA 5â. Os pagamentos sereo eÍetuados em até 20 (vinte dias) após a execuçáo dos serviços,
mediante a apresentação da nota fiscal, observando:

a) Com a nota Ílscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda, as certidÕes negativas de
débitos, para com o INSS, FGTS, as Fazendas Federal, Estadual e Municipal bem como a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

b) Caso o dia de pagamentos coincida com sábados, domingos, Íeriados ou pontos facultativos,
o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer lncidência de correção
monetá[ia.

DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

CúUSULA 6'. O valor deste contrato não será objeto de reajuste.

DA OOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

CúUSULA 74. A Despesa com a execuÇâo do objeto do presente contrato seÍá atendida pela
dotação orçamentária, constante do exercÍcio de 2019, a saber:

DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
04.04.00 - SECRETARTA DE EDUCAçÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
13.392.008.2 117 - COMEMORAÇÁO DE FESTTVTDADES
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE: 00

DAS GARANTIAS

CúUSULA 8â. A Contratada responsabiliza-se pela prestaçáo dos serviços ora contratados e,
também, pelo recolhimento de impostos, taxas e seguros, e, principalmente, no cumprimento dos
prazos de entrega dos mesmos.

DAS PENALIDADES

CúUSULA gâ. O atraso na execuçâo do objeto deste contrato, por prazo superior a O.l (uma) hora,
sujeitará a contratada a multa de mora, de 10o/o (dez por cento), sobre o valor do contrato sem
prejuízo de outras medtdas que porventura podeÍão ser tomadas.

Parágrafo único - A inexecução total ou parcial do conÍato, poderá acarretar aplicação das seguintes
penalidades:

l- Pela inexecução total e/ou paÍcial.

a) Advertência;

b) Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do contrato;

c) Suspensáo tempoÍária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, com prazo náo superior a 02 (dors) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da puniçâo ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria penalidade que aplicou a penalidade, e será concedida sempre que o contrato ressarcir a
AdministraÇáo pelos prejuÍzos resultantes e depois de decoÍridos o pazo da sanção com base na letra
anterior.

CúUSULA 1Oâ. As penalidades previstas na cláusula anteÍior são autônomas e suas aplicaçÕes
cumulativas seÍáo regidas pelo artigo 87, parágrafo 2o. e 3o, da Lei Federal n". 8.666/93.

CúUSULA í 1a. Os Valores das multas aplicadas seráo devidamente atualizados Íinanceiramente
utilizando-se o índice legal, conforme legislação pertinente, até a data do recolhimento aos coÍres do
MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua
comunicaçáo, mediante guia de recolhimento oficial.

DOS CASOS DE RESCISÃO

CúUSULA'12a. A inexecução total ou parcial do Contrato esteja na sua rescisâo observada, para
tanto, à disposiçáo da sessão V, capítulo lll da Lei 8.666/93 e alteraçôes posteÍiores.
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DA VINCULAÇÃO AO EOITAL

CúUSULA 13'. O presente contrato está vinculado ao processo de lnexigibitidade n.o 018/2019.

DA LEGISLAçÃO APLICADA

CúUSULA'14a. O pÍesente contralo está regulado peta Lei 8.666/93, e, alteraçÕes posteriores.

DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE

CLAUSULA 15â. O Contratante se obÍiga a Íornecer todos os dados para a publicidade de forma
resumida do presente contrato na impressa oficial nos prazos estabelecidos em Lei.

CúUSULA 16â. O Contratante se obriga neste ato a efetuar o pagamento dos serviços ora
pactuados no valor e no prazo estabelecido neste contrato;

DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

CLÁUSULA 17u. O Pessoal designado pela Contratada para trabalhar na execuçâo do contrato, nâo
terá vínculo empregatício algum com o MUN|CIP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO.

CúUSULA l8â. Após o devido processo legal, se ficar comprovada culpa ou dolo na execuçáo do
contrato por parte da. Contratada será de sua responsabilidade indenizar os danos causados
diretamente o MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, náo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Contratante.

CúUSULA 194. Correráo por conta da Contatada quaisquer lributos, taxas ou preços públicos
porventura devidos, em decorrência da execução do conÍato.

CLÁUSULA 20â. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários, flscais e
comerciais resultantes da execuçáo do contrato.

CLÁUSULA 21". A Contratada assume inteira responsabilidade pela prestaçâo dos serviços objeto do
contrato.

CúUSULA 22a. A Contratada é obrigada manter, durante toda a execuçáo do contrato, em
compatibilidade com as obngaÇôes por ela assumidas, todas as condiçôes de habilitação e
qualiÍicaçáo exigidas no ato da contratação.

oo FoRo

CLÁUSULA 23'. PaÍa dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, fica eleito o foro da
Comarca de Justiça do Contratante.

E, por estarem assim .iustos
de igual forma e teor, contra

eco dos, assinam o presente contrato em duas vias digitadas todas
e contratada, na presença de duas testemunhas a tudo presentes

P AS de Monle ahia, em 13 de junho de 2019

^t,
*.1

MANOEL RU ENS VICE E DA CRUZ

Prefeito Municipal / Co atante

Testemunhas

Nome

JOAO MARQUES ARAUJO DOMINGUES 00334955564

CNPJ: 26.800.32210001 -09

trata

Nome

/"1r'>c--, n ii/+1.tt- K**-íN

CPF/RG: ct7 9ll. tíç -J-- CPF/RG 4ót 02
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