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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 147/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2019 

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE URANDI E A EMPRESA MAXXI 
LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRELI 

 

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE URANDI, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com sede a Rua Sebastião Alves 
Santana, 57 – Centro, URANDI-BA, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor DORIVAL 
BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, Portador da Carteira de Identidade nº MG 
5.249.312, CPF 733.993.886-91, residente e domiciliado nesta cidade de URANDI-BA, CEP – 
46.350.000, de ora em diante denominada CONTRATANTE e do outro lado à empresa MAXXI 
LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRELI inscrita no CNPJ: 15.162.981/0001-40 com sede na Rua Padre 
Fiorentino, nº 305, Centro na cidade de Araci - BA, representada por Kricia Natali Oliveira Moreira 
portadora do RG: 11664456-74 SSP – BA e CPF: 046.213.655-84, doravante denominada 
CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, art. 25, inciso III e demais disposições que 
regem a execução dos Contratos Administrativos, vinculados a Inexigibilidade nº 008/2019, Processo 
Administrativo nº 065/2019, por terem justos e acertados conforme o constante nas Cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação direta de show 
artístico musical com a Banda Eline Martins a fim de comemorar o Pré – Réveillon 2020 do Município 
de Urandi/BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: A atração musical apresentará no dia 27 de 
dezembro de 2019 a partir das 23:00 horas com duração de duas horas de show. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: Este Contrato terá seu valor global fixado em R$ 25.000,00 (vinte 
e cinco mil reais), que será pago em três parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 7.500,00 (sete mil 
e quinhentos reais) correspondente a 30% que será paga no ato da assinatura do contrato. A 
segunda parcela será no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), correspondente a 30% 
que será paga no dia 10 de dezembro de 2019 e a terceira parcela no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) correspondente a 40% que será paga após a apresentação do show até o dia 10 de janeiro de 
2020. 

Parágrafo Primeiro: Sobre o valor pago incidirão todos os descontos previstos na legislação 
pertinente à espécie do Contrato.   

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: O pagamento do valor devido ao contratado será efetuado 
na Tesouraria desta Prefeitura através de Transferência Bancária para o Banco do Brasil, Agência 
1456-7 Conta Corrente 24.073-7. 
 
Parágrafo Primeiro: Deverão ser apresentadas anexas a nota fiscal, as seguintes certidões: FGTS, 
INSS/FEDERAL, TRABALHISTA, ESTADUAL E MUNICIPAL. 
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Parágrafo Segundo: À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da 
fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em 
carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO: Os recursos necessários ao 
pagamento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 04 - Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer   
ATIVIDADE/PROJETO: 2117 – Comemoração de Festividades 
ELEMENTO: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
FONTE: 00,10. 

CLÁUSULA SEXTA: - DO REAJUSTE: O presente contrato não sofrerá reajuste, sobretudo dada à 
exigüidade do prazo de vigência deste. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO: O presente contrato vigorará da data da sua assinatura até o dia 31 
de janeiro de 2020. 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: A inexigibilidade de licitação para o 
presente contrato arrima-se no art. 25, III, da Lei n.º 8.666/93, em virtude de ser uma banda 
consagrada no estado e na região, conforme demonstra o processo de inexigibilidade de n.º 
008/2019.  

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES: As partes celebrantes do 
presente Contrato assumem os seguintes compromissos referentes às obrigações, direitos e 
responsabilidades: 

DO CONTRATANTE – O contratante fica investido nos mais amplos poderes para fiscalizar o serviço, 
efetuar pagamentos, promover os recursos, e impugnar quaisquer atos ou omissões que considere 
em desacordo com as obrigações da contratada. 

Fica obrigado, ainda, a fornecer o local do evento, com todas as condições técnicas de segurança, a 
fim de restar salvaguardada a integridade física e psíquica dos artistas, bem como a do público em 
geral.  

DO CONTRATADO – O contratado se obriga a executar os serviços cumprindo fielmente o objeto do 
presente contrato, assumir todos os impostos, encargos sociais, danos causados por seus prepostos, 
desde que fique comprovada a participação do mesmo, e assegurar à fiscalização da Prefeitura 
Municipal todas as facilidades para o fiel cumprimento de suas atribuições e acesso a qualquer hora 
e sem quaisquer restrições a todos os locais da efetivação dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES: Fica estabelecido que a parte infratora de quaisquer das 
cláusulas do presente contrato pagará à parte prejudicada multa equivalente a 5% (cinco por cento) 
sobre o global valor do contrato, independente de ação judicial específica para ressarcimento de 
perdas e danos que poderá ser movida, obviamente, pela parte prejudicada. 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato, sujeitará a 
CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à inexecução, sem 
prejuízo das sanções administrativas previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, facultada a este 
Município, em todo caso, a rescisão unilateral. 
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Na hipótese da rescisão contratual, a CONTRATADA tem a obrigação de ressarcir ao CONTRATANTE 
todo e qualquer valor que porventura tenha recebido a título de adiantamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO: A Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações regerão a aplicação deste contrato e a solução de litígios que, eventualmente, dele 
possam resultar. 

O foro do presente contrato será o da Comarca de Urandi/Bahia, excluído qualquer outro, ainda que 
privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, será assinado 
pelo contratante, contratada e testemunhas. 

Urandi/Bahia, 29 de outubro de 2019. 

 

 
__________________________________ 

DORIVAL BARBOSA DO CARMO 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 
 
 

______________________________________________ 
MAXXI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRELI  

CNPJ: 15.162.981/0001-40  
CONTRATADA  

 
 
 
 
Testemunhas: 
1ª____________________________________      2ª_________________________________ 
   CPF:                                                                                  CPF: 

 


