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PREFEITURA T.IUNTCIPAL DE PALiIAS DE MONTE ALTO

ESTAOO OA BAHIA- CNPJ: 1 3.982- 59O/OOo 1-47
PRAÇA DA BANOE|RA. No 23O. CENTRO - CEp 46.460-000

FONE: (77) 3662-2113 FAX: (77) 36É22-2111

CoNTRATO tN 0í6/20í9
INEXIGIBILIDADE N. Oí 6/20í 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO IN 086/2019

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM EA/IRE S/
O MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO - BAHIA
E MOUNIR SANTOS CÁLDÁS

Termo de contrato de prestaçáo de serviços que entre si fazem de um lado a MUNIcíplo DE
PALiTAS DE MoNTE ALTo, CNPJ de no. 13.982.590 t000147 , com sede na praça da Bandeira, n.
30, centro, neste Município de Palmas de Monte Alto, Estado de Bahia, cEp: 46.i60-ooo, neste eto
representado pelo Prefeito, sr. Manoel Rubêns vicente da cruz, doravante denominada
CoNTRATANTE e, do outro tado, MouNtR sANTos CALDAS oio.o78.64s{2, pessoa juridica,
inscrita no GNPJ de n". 27.109.054/0001{6 situada à Avenida B, sB,Ap s8, Atto caiçara, Guanambi -
BA cEP: 46.430-000, nesse ato representada poÍ MouNlR sANTos CALDAS, pessoa Íísica,
inscrita no cPF de n". 010.078.64567, e RG 12.082.690-97, ssp/BA, residente e domicitiado à
Avenida B, 58,AP 58, Alto caiçara, Guanambi - BA cEp: 46.430-000, doravante denominada
CoNTRATADA, em decorrência do Processo de lnexigibilidade n" 016/2019, mediante sujeiçâo
mÚtua às normas constantes da Lei No 8.666. de 21106193, com aplicaçáo das alteraçôes posteriores
e às seguintes cláusulas contratuais:

DO OBJETO

CL.AUSULA 1á. CONTRATAÇÃO DE MOUNIR DOS SANTOS CALDAS 01007864567 (MOUNIR
CALDASJ PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS
JUNINOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO,

DO VALOR

CúUSULA 2'. O valor do presente Contrato será de R$ 3.SOO,OO (três mil e quinhentos reais) e o
pagamento será realizado após a efetiva conclusão dos seruiços contratados.

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

a) A prestaçáo de serviÇos será execuçáo do show com duraçáo de 02 (duas) horas sem
intervalo no dia 22 de junho 2019 Distrito de Espraiado.

DO REGIIiE DE EXECUçÃO

CúUSULA 34. A contratada ficará sujeita as seguintes condiçÕes:

a) Dar prioridâde ao MUNTCíP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO, para as soticitaçÕes dos
serviços contratados,

b) A cumprir fielmente a data solicitada para a exêcuçáo do serviço contratado.
c) Manter, durante todâ a execuçáo do contrato, todas as condiçÕes estabelecidas.

DO PRAZO

cLÁusuLA 4". o prazo do presente contrato será a partir da assinatura ate 30 de junho de 2019.

l.; .,- ^ 1,1

DOS PAGATENTOS

CúUSULA 5â. Os pagamentos serão efetuados em
mediante a apresentaçáo da nota fiscal, observando

servlços,atê 20 (vinte dias) após a exec d
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PRAÇA OA BANOE|RA, No 23O, CENTRO - CEp 46.46O-q)O
FONE: (77) 3662-2113 FAx:- (77) 3ffi2-2114 ,-l't{ E

a) Com a nota Íiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda, as certidóes negativas de
débitos, para com o INSS, FGTS, as Fazendas Federal, Estadual e Municipal bem como a
Certidáo Negativa de Debitos Trabalhistas;

b) Caso o dia de pagamentos coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos,
o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correçáo
monetária.

DO REAJUSTAUENTO DE PREçOS

CúUSULA 6". O valor deste contrato não será objeto de Íeajuste.

DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

CúUSULA 7â. A Despesa com a execução do objeto do presente contrato será atendida pela
dotação orçamentária, constante do exercício de 2019, a saber:

OOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
04.04.00 - SECRETAR|A DE EDUCAçÁO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
13.392 008.2.117 - COMEMORAÇÃO DE FESTTVTDADES
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 00

DAS GARANTIAS

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

DAS PENALIDADES

CúUSULA 9e. O atraso na execuçâo do objeto deste contrato, por prazo supêrior a 01 (uma) hora,
sujeitará a contratada a multa de mora, de 1Oo/o (dez pof cento), sobre o valor do contrato sem
pÍejuízo de outras medidas que porventura poderão seÍ tomadas.

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

I - Pela inexecução total e/ou parcial:

a) Advertência;

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

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, com prezo não superior a 02 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitaÍ ou contratar com a AdministraÉo Pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria penalidade que aplicou a penalidade, e será concedida sempre que o contrato ressarcir a
AdministÍaÇáo pelos preruízos resultantes e depois de decorridos o pÍazo da sançáo com base na letra
anterior.

CúUSULA 1Oâ. As penalidades previstas na cláusula anterior são autônomas e suas eplicaçÕes
cumulativas serão regidas pelo artigo 87, paágÂÍo 20. e 30., da Lei Federal no. 8.666/93.

CúUSULA 11â. Os Valores das multas aplicadas seráo devidamente atualizados Íinanceiramente
utilizando-se o indice legal, conforme legisleçáo pertinente, até e data do recolhimento aos coÍres do
MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, dentro de 03 (kês) dias úteis da data de sua
comuniceção, mediante guia de recolhimento oficial.

DOS CASOS DE RESCISÃO

CúUSULA 12â. A inexecução total ou parcial do Contrato esteja na sua rescisáo observada, para
tanto, à disposição da sessáo V, capítulo lll da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

DAVINCULAçÃO AO EDITAL

CúUSULA 13â. O presente contrato está vinculado ao processo de lnexigibilida "01 19
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DA LEGISLAçÃO APLICAOA

cúusuLA 14â. o presente contrato está regulado pela Lei g.666/93, e, alteraçÕes posteriores.

DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE

CLAUSULA 15". O Contratante se obriga a fornecer todos os dados para a publicidade de forma
resumida do presente contrato na impressa oÍicial nos prazos estabelecidos em Lei.

cúusuLA 16'. o contratante se obriga neste ato a efetuar o pegamento dos serviços ora
pactuados no valor e no prazo estabelecido neste contrato;

DAS OBRTGAçÕES OA CONTRATADA

CúUSULA 17a. O Pessoal designado pela Contratada para trabathar na execução do contrato, nâo
terá vínculo empregatício atgum com o MUNTCÍP|O DE PALMAS DE MONTE ALTb.
cúusuLA '18". Após o devido processo legal, se Íicar comprovada culpa ou dolo na execuÇáo do
contrato por parte da, Contratada será de sua responsabilidade indenizar os danos caúsados
diretamente o MUNtclPto DE PALMAS DE MoNTE ALTO, náo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à flscalização ou acompanhamento pela Contratante.

cúusulA 19". Correrão por conta da contatiada quaisquer tributos, taxas ou preços públicos
porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

CúUSULA 20". A Contratada é responsável pelos encaÍgos trabalhistas e previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.

CúUSULA 21". A Contratada assume inteira responsebilidade pela prestação dos serviços objeto do
contrato.

cúusulA 22â. A contratada é obÍigada manter, durante toda a execuçáo do contrato, em
comp_atibilidade com as obrigaçÕes por ela assumidas, todas as condiçôes de habilitaÇáo e
qualiÍlcação exigidas no ato da contrataçáo.

DO FORO

CúUSULA 23d. Para dirimir qualquer dúvida orlunda do presente contrato, fica eleito o foro da
Comarca de Justiça do Contratante.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias digitadas todas
de igual Íorma e teor, contratante e contratada, na presença de duas testemunhas a tudo-presentes.

Palmas de Bahi 1 I de junho de 2019

MANOEL RU NS VICE E DA CRUZ

Prefeito Municipal / C nte

Testemunhas

Nome

M U

Nome

AN SC

PJ: 27.1 54/000146

Contrat

864567

CPF/RG: o,}a 31\-rsç,(ô CPF/RG ío?
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