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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE PALilAS DE TONTE ALTO 
.",,'

ESTAOO DA BAHTA - CNpJ: 13.982.S9O/OOO1-47pBrlçâD4 BANDEIRA. No 23o. cENTRo - ceC ce.loo-ooo
FONE: (77) 3662-2113 FAX: (77) 3662-21.t4

4tl
CoNTRATO tN 026120í9

INEXIGIBILIDADE N. 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO IN 126'2019

TERMO DE CONTRATO QIJE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO -
BAHTA E EMPRESA LH UMA PRODUçOES.

I9lrI9 d-e contrato de prestação dê serviços quê entrê si fazem de um lado a MuNtcíplo DE
PALMAS DE MoNTE ALTo, cNpJ de no. 'í3.982.s90/0ooí -47, com sede na praça da Bándeira,
n.30, cenko, neste Município de palmas de Monte Alto, Estado da Bahia, cEp: 46.46G000,
neste ato repÍesentado pêlo prêÍeito, sr. Manoel Rubens vicentê da cruz, doravante
denominada CoNTRATANTE e, do oulro tado, LH LIMA PRoDUçÕES, pessoa juríàiú, inscrtta
no cNpJ de no.3í.371.286i000í-45 com sede à AVENTDA OóS eSÍnoos'no184ó, baino
Mauricio dê Nassâu, caruaru - pE, cEp: ss.o1+22s, nesse ato representado peto si. ruz
HENRIQUE LIMA, portâdor do RG no FN097199 pF pE, cpF Ít 12ic.3aa.22+go, resúente e

-dgTiqi{9 
a Rua Antônio Apotônio Oliveira, no 314, Baino Universitário, Caruaru _ pE, CEp:55.0í2-600, doravante denominado CoNTRATADo, em deconência do processo de

lnexigibilidade no 026/2019, mediante sujeiÉo mútua às normas constantes da Lei No g.666, de
21106193, com aplicação das alterações posteriores ê às seguintes cláusulas contratuais:
DO OBJETO

9n-u_qyH.í: =c^oltIIAIAgÁo 
DE EMPRESA PARA REALtzAÇÃo DE sHow MUS|CAL EM

COMEMORAÇAO A TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDÊNCÁ DO MUNICIPIO, EM fAVOT dA
êmpÍesa !H ltÍúc PRoDUÇÕES. (ARTtsrA KEVI JONNY), que será reatizaào e, oa oe
setembro de 2019.

DOVALOR

cúusulA 2" Para cumprimento dos serviços especificados na cláusula 1., a
CONTRATADA receberá da CONTRATANTE o valor de R$ 3O.OOO,OO (trinta mil reais) a serem
pago em espécie da seguinte ÍoÍma na conta abaixo;

Banco Brasil - Ag encia 5742, Conta Conentê 16.329_5.

Favorecido: LH LIMA PRODUÇOES

CNPJ 31.371.286/000í-45

2OlOgl2O19 í 5.000,00 (quinze mit reais)

05/09/20'í9 í5.000,00 (quinze mit reais)

A prestação de serviços será execu@o do show em praça publica no dia og de setembro de
2019 com duraçáo de 90 (noventa minutos) sem intervaio. 

-

DO REGIME DE EXECUçÃO

CLAUSULA 3". O CONTRATADO ficará sujeita as seguintês condições:

a) Dar prioridade ao MUNICípto DE PALMAS DE MoNTE ALTO, para as soticitaçóes dos
serviços contratados;

b) A cumprir Íielmente a data solicitada para a exêcüÉo do serviço crntratado.
c) Manter, durante toda a execução do contfato, todas as condiçóes estabelecidas.

DO PRAZO

c^úusuLA 4". o prazo do presente contralo será a partir da assinatura alé 14 de olÍúno de
2019.
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;+L eREFETTuRA muNrcrpAt- DE pALmAS DE moNTE ALTo'@'n'^EJâl:1:'âsl'#$','$:É 
Jif,m,'-,,,*!âiÉ1,g"

DOS PAGAMENTOS

9úusYL1 5". Os pagamentos seráo efetuados conforme cúusulA 2e, mediante aapresenlaÉo da nota fiscâ|, observando:

a) com a nota Íiscar a coNTRATADo deverá apresentar, ainda, as certidões negâtivas de
débitos, para com o INSS, FGTS, as Fazendas Federal, Estadual e Municipal À", *ro
a Certidão Negetiva de Débitos Trabalhistas;

b) caso o dia de pagamentos coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos
facurtativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útir suüsequente sem quatquer
incidência de coneÉo monetária.

DO REA'USTAMENTO DE PREÇOS

CúUSULA 6". O valor deste @ntrato não será objeto dê reajuste.
DA DoTAçÃo oRçnuerurÁnn
gúu-sulA 7â. A .Despesa com a execuçáo do 

-objeto 
do pÍesente contrato será atendida peradotaÉo orçamentária, constante do exercício de 20i9. a;ú;r:

DorAÇÃo oRçnmeHrÁnn
04.04.00 _ SECRET-AR|A DE EDUcAÇÃo, CULTURA, DESpoRTo E LAZER
13.392.oso.21 17 _ coMEMoRAÇÃo ôE resrtvronoes
3.3.9.0.39.00.0000 - Outros Serviços Terceiros _ pessoa Jurídicâ
FONTE: 00

DAS GARANTIAS

cúusulA 8". O CoNTRATADo.responsabiriza-sê pera prestaçáo dos serviços ora contratadose, também, pero recorhimento de impostos, taxas e ieguios, e,'principarmenie, nã cumpriÀentodos prazos de entrega dos mesmos.

DAS PENALIDADES

cúusulA gã, O atraso na execuÉo do objeto deste contrato, por prazo superior a oí (uma)hora, sujeitará a coNTRÂTADo a murta ds mora, de 10vo (dei poi cento),'sobre o úàr oocontrato sem prejuízo de outras medidas que porventura poderão sei tomadas.
PaÍágtlfo único _- A inexecução total ou parciar do contrato, poderá acanetar apricaÉo dasseguintes penalidades:

| - Pela inexecução total e/ou parcial:

a) Advertência;

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

- . c) Susp€nsão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aAdministrâÉo, com píazo não supenor a OZ (dois) anos. 
'

d) DeclaraÉo de inidoneidade para ricitar ou contratar com a Administraçáo púbricâ,
enquanto perdurem os motivos 

.determinantes da puniÉo ou até que ,qá j.rorlO, 
"reabilitaçâo perante a pópria pênalidade que aplicou a'penãlidaoe, 

" 
,"ra'*n""áioJ""rpià qr"

o contrato ressarcir a Administraçáo peros prejuízos resultantes ê depois o" oãà"lJo" ã àr"roda sanÉo com base na Íetra anterior.

CúUS-ULA íoÊ As penalidadês previstas na cláusula anterior são autônomas e suas aplicaçÕêsemulativas serão regidas pêlo artigo 97, parágrafo 20. e 30., da Lei Federar n". 8.666/931
cúusulA í la. os varores das munas apricadas serão devidamente atuarizadosÍinanceiramente utilizando-se 9 nqice legar, conÍorme lêgislaçáo pertinente, ate à-àatà corecorhimenro aos cores do MuNrcípro oE pRr_lms oe udrurÉ nLio, à"niió'oã-óalt e") oi""úteis da data de sua comunicâção, mediante guia de recolhimento oÍicial_

Dos cAsos DE REsctsÃo

,1I
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a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTAOO OA BAHTA - CNPJ: 13.9a2. S9O/OOO1_47eRAÇA DA BANoEtR/A. No 23o. cENTRó _ôeCió_loo-ooo
FoNE: (77) 3662-21í3 FÁi; iz1'tàáz_zf a

CúYSYLA. 12a A.inexecuçáo total ou parciar do contrato esteja na sua rescisão observada,para tanto, à disposiÉo da sessão v, capíturo flr da Lei g.666/93 
" 

an"raçoes posterrores. 
-

DA VINCULAçÃO AO EOITAL

cúusulA 13e. O presente contrato êstá ünculado ao processo de lnexigibilidade n.o 12ol2o1g.
DA LEGISLAçÃOAPLICADA

cúusulA 14â. O presenre contrato está regulado pela Lei g.666/g3, e, arterações posteriores.
DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

CLAUSULA 15a. o contratante se obriga a fomecer todos os dados para a pubricidade de formaresumida do presênte contrato na impréssa oficiar nos prazos êstaberecidos em Lei.
cúusulA í6â. O Contratante se obriga neste ato a efetuar o pagamento dos serviços orapactuados no valor e no prazo estabeleciào neste contrato;
DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATADO

cúusulA '17". o pessoat designado pelo coNTRATADo para trabalhar na execucão docontrato, não terá víncuto empregatício argum com o MUNtcipro oe ÉÀr_nns-ôír,iôNre
ALTO.

cúusulA 184. Após o devid-o processo regar, se ficár comprovada curpa ou doro na execuçãodo contrato por parte do CONTRATADO será de sua rêsponsabilidade indenizar os danos
causados diretamente o MUNIcíplo DE PALMAS DE MONTE ALTO, não excluindo ó, úr.inoo
essâ responsabilidade à Íiscelização ou acompanhamenlo pela Contratante.
cúusulA 1S Conerão por-conta.da contâtada quaisquer tributos, taxas ou preços públicos
porventura devidos, em deconência da execuÉo do contráto.

cúusulA 20Ê. O CONTRATADO é responsável pelos êncrrrgos trabathistas e previdenciáíos,
fiscais ê comerciais resultantes da execuÉo do contrato.

cúusulA 2íe. O CONTRATADO assume inleira responsabilidade pela prestação dos serviços
objeto do contrato.

cúusulA 228, O CONTRATADO é obrigado manter, durante toda a execuÉo do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por era assumidas, todas as condições de habiritaÉo e
qualificação exigidas no ato da contratação.

DO FORO

CúUSULA 23". Para dirimir qualquer dúvida onunda do presente contrato, ficâ eleito o Íoro da
Comarca de Justiç€ do Contratante.

5s

E, por estarem assim
todas de igual forma
tudo presêntes.

Palmas ia, em 15 de agosto de 20íg

justos e contralados, assinam o presente contrato em duas vias digitadas
e teor, contratante e CONTRATADO, na presença de duas testemunhas a

l'
MANOEL RUBENS VICE E DA CRUZ
Prefeito Municipal / Co nte

CONTRATANTE

Testemunhas

Nomê

LH LI PRODUÇOES
CNPJ:3í.371.286/0001 -45

LUIZ HENRIQUE LIMA
CONT

Nome

i ,; L./rCPF/RG lt c\la§ ,?t CPF/RG: f iz
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