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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 

 
 

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 a empresa IANA ROCHA PRODUÇÕES E ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA 
inscrita no CNPJ: 05.452.625/0001-08 com sede na Rua Teobaldo Andrade, Nº 92, bairro São Francisco na 
cidade de Guanambi – BA representada pela senhora Iana Rocha Domingues portadora do CPF: 
988.061.225-68 e RG: 08.227.503-33 SSP – BA, mediante Dispensa nº 025/2019 homologada pelo chefe 
do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados, celebração do presente contrato, 
mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
1 – DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1 Constitui o objeto do presente instrumento a contratação de pessoa jurídica para a prestação de 
serviço de show musical infantil, infanto / juvenil com animadores, para encerramento das festividades 
em comemoração à Semana da Criança a ser realizado no dia 12 de outubro de 2019. 

2 – DA VIGÊNCIA 
2.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2019.   
 
3 – DO PREÇO 
3.1 O valor global dos serviços é de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) que será pago em parcela 
única, mediante a apresentação de nota fiscal acompanhada das seguintes certidões: INSS/FEDERAL, 
FGTS, TRABALHISTA, ESTADUAL E MUNICIPAL. 
 
3.2 O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo 
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada. 
 
4 – DAS DOTAÇÕES  
4.1 - As despesas decorrentes desta Dispensa correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 
financeiro de 2019 a saber: 
 
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. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento devido ao contratado será efetuado pela Tesouraria desta Prefeitura, através de 
Boleto Bancário conforme plataforma FEBRABAN. 
 
5.2 - 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. 
 
6 – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
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6.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o 
expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 
 
7 – DAS RESPONSABILIDADES 
7.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, 
conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução 
dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 
 
7.2 – A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços oferecidos, não se admitindo, 
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiro qualquer tenha prestado fora dos padrões exigidos. 
 
8 – DAS PENALIDADES 
8.1 – A não realização dos serviços nos prazos determinados pela CONTRATANTE, importará na aplicação 
à CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do contrato. 
 
8.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 8.1, no caso da mesma descumprir 
qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
 
8.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de 
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de 
rescisão do pacto em apreço. 
 
8.4 – A inexecução total do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e 
contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados 
da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
 
8.5 – Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-itens 
precedentes. 
 
8.6 – Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA 
tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
9 – DA RESCISÃO 
9.1 – A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 
enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
9.2 – A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
9.3 – Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei 
federal nº 8.666/93 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa 
equivalente a dez por cento do valor do contrato. 
 
10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 – A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por si ou seus sucessores e representantes na execução do contrato, isentando esta última de 
toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 
 
10.2 – Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que 
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 
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11 – DA TOLERÂNCIA 
11.1 – Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
 
12 – DO FORO 
12.1 – Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Urandi-BA, dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, 
assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, 
a tudo presentes. 
 
Urandi – Bahia, 11 de outubro de 2019. 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
DORIVAL BARBOSA DO CARMO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
IANA ROCHA PRODUÇÕES E ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA  

CNPJ: 05.452.625/0001-08 
Contratada 

 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
_____________________________________              _____________________________________ 
CPF:                                                                                           CPF: 


