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Esaâdo d€ Scrgip€
PREFEITURA DE ITABÂIANA

coNTRAro xJ53zorl

coNTRÁTo on pntsr,c.ÇÃo DE sERVIÇos euE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A
PREFEITURÁ DE ITABAIANA, E, DO OUTRO, A
EMPRESA FENIX MARIGTING PROMOCIONAL
LTDA DECoRRENTE oo pnzeÃo zRESENCIAL
n" 031/2019.

O MT NICÍPIO DE ITABAIANA, por intermédio de sua prefeitura" inscrita no CNpJ sob o no
13.104.74010001-10, localizada à Praça Fausto Cardoso, 12, centro doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Sr. Valmir dos Santos Costa e a Empresa
FEllrx MARr(ETTNG PRoMocIoNAL LTDA, localizada no endereço Rua siriri, 1175, cenúo, cEp
49.010-450, inscrita no CNPJÀ4F rf 14.292.216/0001-82, representada neste ato pelo Sr Alfredo Pequeno de
Moura Neto, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, decorrente do
Pregão Presencial n' 031/2019, e que será regido de acordo com as disposições regulamentares contidas na
Lei n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO (art. 55. inciso I. da Lei no E.666/93)
O presente Contrato tem por objeto a contrâtação de empresa especializada visando à prestação

de serviços pâra captação de cotas de patrocínio, locação de áreas de stand's e outras ações promocionais,
para promoção da 54" Festa do Caminhoneiro, que acontecerá durante o período de 03 a 13 de junho de
2019, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão no 03112019 e seus anexos, e proposta
da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei n'. 8.666193, passando tais documentos a fazer parle
integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUIIDA - Do REGIME DE EXECUCÃO (art, 55. inciso II. da Lei no
8.666/93)

O serviço será realizado diretamente pela Contratad4 sob a forma de execução indireta, em
regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as necessidades dâ Contratânte, visando à perfeita
consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRÂ - DO PRECO E DAS COIII)IÇÕES DE PAGAMENTO (art.

ffirI\#á

f,S. rn III. da Lei no E.666/93)
As cotas serão obtidas com o percentual de comissionamento de 20oÁ (vinte por cento) sobre o seu

valor, pagando-se o valor da comissão da cota efetivamente prestada, perfazendo o presente Contrato o valor
global estimado de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). A mencionada quantia é apenas uma
estimativa de gastos, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal
estimativa poderá sofrer acréscimo ou supressões sem que istojuslifique motivo para qualquer indenização à
Contratada.

§lo - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no przzo de até 15 (quinze) dias,
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo
recebimento do objeto, juntamente com a solicitação da Contratante.

_ §2o - Para fazer jus ao pagamento, a Contratâda deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, o comprovante de obtenção da cota, demonstrativó de cálcuú do valor final da
operação, cópia da via do depósito, além de prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal e prova de regularidade perante o FGTS - CRF, além da CNDT.

§3o - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquarto houver pendência
de obrigação financeir4 em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§5o - Não haverá reajuste de preços durante o peíodo contratado.
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§60 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualizâção do valor mencionado no
caput desta Cláusula, o lndice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

§7o - Nestes pregos estiio incluídos todas as despesas que, direta ou indiretâmente, decorram da
execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciáu:ios,

administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

§8o - Decorridos l5 (quinze) dias contâdos da data em que os pagamentos estiverem retidos,
sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábit para liberação dos seus créditos, o Contrato
poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão
somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados.

§9o - Só serão pagos as cotas recebidas pela Contratante e, efetivamente, obtidas pelâ
Contratada.

CLÁUSULA OUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inclso fV.da I.ei n.8.6ód93)
O presente Contrato terá prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua

assinatur4 podendo ser prorrogado somente nas hipóteses previstas nos incisos do aÍ. 57, §l'da Lei n"
8.666t93.

CLAUSULA OUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO Do oRtDTo íArt. 5
inciso IV. da ki no 8.666/93)
O recebimento dar-se-á de acordo com o art 73, inciso I, alíneas da I,ei E.666/93, com alteragões
posteriores;

§l'. As cotas deverão ser depositadas, diretamente, em conta a ser fomecida pela Prefeitura, devendo a futura
contratada indicar, a cada depósito realizado, todos os dados do patrocinador, e a cota a que participa.

§2". O serviço deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as paÍtes não poderão
exigir uma da outra o exaurimento dos quantitâtivos previstos no instrumento convocatório, por meramente
estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contnírio, exaurido o limite
quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1" da Lei n". E.666/93.

§3'. As quantidades indicadas são meramente estimativas, podendo ser alteradas, para mais ou paÍa menos,
de acordo com as necessidades da Contratânte;

§4". O serviço executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta do Contratado será
rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

§5". Caberá ao responsável pela Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, o Sr. Alessandro Magno
do Nascimento Melo, fi.rncioniário desta Prefeitura, o recebimento e a atestagão da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) correspondentes ao serviço executado, em pleno acordo com as especificações contidas no Anexo I
do Edital.
15,7. A Contratada deveni durante a execução deste Contrato, obedecer a todos os procedimentos
operacionais previstos no item 2 do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

CLAUSIJLÀ SEXTA - DOTACÃO ORCAMENTIIRIA (aÉ. 55. inciso Y. da Lei no
8.66ó193).

As despesas com o pagamento do referido objeto esülo previstas no orçamento da Prefeitura,
conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:

02 16 Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer
13 392 0004 2.077 Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Festivas, Culturais e Artísticas
3390.39.00 Ouhos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390.39.05 Serviços técnicos profi ssionais
Fonte L001
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A Contratada, durante a vigência deste Contrato, §ompromete-se a:

' Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habititagão ou condigões
determinadas no procedimento da licitação que derem origem ao Contrato, sob pena de sua rescisão e
aplicação das penalidades ora previstas.

' Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena e
satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;

' Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do
Contrato, inclusive as de natureza trabalhist4 devendo, quando solicitado, fomecer à Contratante
comprovante de quitação com os órgãos competentes;

' Responsabilizar-se Por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do Contrato;

' Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugão do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelâ Contratânte.

' Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorizâção que se façam necessários à execugão do Contrato.

. Executar fielmente o objeto contratâdo e o prazo estipulado.
'Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem

prévia e expressa anuência.

'Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contrâtante.

' Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante o prazo de vigênciá.

'Arcar com as despesas decorrentes de quarquer infiação ou delito, seja qual for, quando
praticado por empregado seu e relacionado à execução do sirviço prestado à Prefeitur4 sàbretudo quando
envolver o nome e ou a imagem deste ou de qualquer de seus servidores ou autoridades usuárias.

A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete_se a:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.

' ProPorcionar à futura Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do Contrato, consoante estabelece aLei n' 8.666/93. proporcionando, 

"ind", 
tod., u,

facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços;
'.Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugão do Contrato, que deverá

anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
' Comunicar à fiihrra Contr. atada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos

serviços, diligenciando nos casos que exigem providênCias preventivas e corretivas.

Estrdo da Scrgipe
PREFEITURÂ DE TTABAIÁNA

CLIUSULA TIMA - DO DIREITO E SPONSABILIDADE DAS PARTES íart. 55.
inciso VII e XIII. da Lei no 8.666/93).

8.666t931
CLAUSULA OITAVA - DAS PENÂLIDADES E MT]LTAS (Art. 55. inciso YII. da frci no

com a

v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminishação pública.

Praça Fausto Cardoso, 12 - Itabaian alSE - 3431-9'7lZ - 13.104.74010001-10

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o contratânte poderá aplicar à Contratada as seguintes sançoes, pràristas no art.
E7 da Lei n". 8.666/93, garantida a prévia defesa, sern prejuízo de perda da gáantia p."rt a",'

I - advertência;

_ II - multa de l% (um por cento) por dia, até o miáximo de 10yo (dez por cento), sobre o valor do
Contrato, em decorÉncia de atraso injustificado no fomecimento;

III - multa de lDYo (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução
total ou parcial do mesmo;

fV - suspensão temporrfu.ia de participaÍ em licitação e impedimento de con
Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

7
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Estsdo dc S€rgipe
PREFEITURA Df, ITABAIANA

crÁusuu xoNA - DA REScISÃo aÉ. :t:r- rnclso vm. da Lei no 8.666/93)
A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula

anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n" 8.666/93, na forma do art.'19 da mesma Lei.

§l'. Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da [,ei supracitada"
sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados,
que houver sofrido, conforme preceitua o § 2'do art. 79 do mesmo diploma legal.

§2'. A rescisão poderá ocorrer, ainda, de forma amigável, desde que haja conveniência para a

Administração, na forma do art. 79, inc. II e § l" da Lei n' 8.666193.

CLÁUST,JLA DÉCIMA . Dos DIREIToS Do CONTRATANTE No CASo DE
R-ESCISÃO (Art. 55. inciso IX. da Lei no 8.666/93)

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o
direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo t0 da Lei no. 8.666/93.

CLÁU§uLÀ DÉCIMA PRTMETRÁ. DA LEGI§LAÇÃO APLICÁvf,L À EXECUCÃO
DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55. inciso XII. da Lei no 8.666/93)

O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos do Pregão n'031/2019 que, simultaneamente:
o constam do Processo Administrativo que o originou;
o não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito

Privado.
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

decorrência deste Contrâto, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

cLÁusuLA DÉCIMA SEGLJNDA - DAs ALTERAÇÕES (Art.6s. Lei no E.666/93)
Este inskumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65

da Lei no. 8.666193, desde que devidamente comprovados.

§l'- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e

supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1" da tri no. 8.666193,
calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2' - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entÍe as paÍtes, de acordo com o art.65, §2", II da lei n".
8.666t93.

TERCEIRA DOA MP EDA
FISCALIZAC O íArt. 67. Lei no t.666/93).
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no. 8.666193, fica designado o servidor Cleverton Teles de Jesus
CPF n'. 015.297.915-88- Fiscal do Contrato, lotado na sec. de Cultura deste município, para acompanhar e
fiscalizar execução.do presente Conhato.

§I" - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do
Contrato com as norÍnas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade
desejada.

§2" - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

LA LA DÉCIMA UARTA. D .73 Lei no
8.666/93)

8.666193.
O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto aí. 73, II, a e b

Praça Fausto Cardoso, l2 - ItabaianalsB - 3431-9712 - 13.104.74010001-10
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PREFEITUR.A DE ÍTABAIANÀ

cr,Áusur,l »ÉcrMA ourNTA - FORO (Art. 55. §2'. Lei n'. 8.666/93)
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, como único

competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com
renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de
02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Itabaiana, 05 de Junho de 2019.

antos Costar
ito Municipal

Contratante

FEN TING P MOCIONAL LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:
/

i

II-
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Esaâdo dc Scrgip.
PREFEITURÁ DE ITABAIANA

coNrRAro N)532ole

coNTRATo on rnnsr,lçÃo DE sERwÇos euE
ENTRE SI CELEBRÁM, DE UM LADO, A
PREFEITURA DE ITABAIANA, E, DO OUTRO, A
EMPRESA FENIX MARIGTING PROMOCIONAL
LTDA DECoRRENTE Do PREGÃo PRESENCUL
n'031/2019.

O pnmCipfO DE ITABAIANA, por intermédio de sua Prefeitura, inscrita no CNpJ sob o no
13.104.74010001-10, localizada à Praça Fausto Cardoso, 12, centro doravante denominada
CONTRÂTA-I\TE, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Sr. Valmir dos Santos Costa e a Empresa
FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA, localizada no endereço Rua Siriri, 1175, centro, CEP
49.010-450, inscrita no CNPJ/I,ÍF n' 14.292.216/0001-82, representada neste ato pelo Sr Alfiedo Pequeno de
Moura Neto, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Servigos, decoÍrente do
Pregão Presencial n'031/2019, e que será regido de acordo com as disposigões regulamentares contidas na
Lei n' E.666, de 2l dejunho de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRÁ . DO OBJETO íArt. 55. iNCiSO da Lei no 8.666/93)
O presente Contrato tem por objeto â contratação de empresa especializada visando à prestação

de servigos para captação de cotas de patrocínio, locação de áreas de stand's e outras ações promocionais,
para promoção da 54' Festa do Caminhoneiro, que acontecerá durante o período de 03 a 13 de junho de
2019, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão no 031/2019 e seus arexos, e proposta
da Contratad4 de acordo com o art.55, XI da Lei n". 8.666193, passando tais documentos a fazer parte
integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLAUSULA SEGTJ}IDA - DO REGIME DE EXECUCÃO Tart. SS. II. da Lci no
8.666/93)

O serviço será realizado diretamente pela Contratada, sob a forma de execução indireta, em
regime de empreitada por preço unitírio, de acordo com as necessidades da Contratante, visando à perfeita
consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta deste Contrâto.

CLÁU§ULA TERCEIRA. Do PREco E I)AS CONDICÕES DE PAGAMENTO (art.
55. inciso III. da Lei no E,666/93)

As cotas serão obtidas com o percentual de comissionamento de 20yo (vinte por cento) sobre o seu
valor, pagando.se o valor da comissão da cota efetivamente prestad4 perfazendo o prEsente Contrato o valor
global estimado de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). A mencionada quantia é apenas uma
estimativa de gastos, não podendo ser exigida, nem consideradq como valor para pagamento mínimo. Tal
estimativa podení sofrer acréscimo ou supressões sem que istojustifique motivo para qualquer indenizagão à
Contratada.

§lo - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de até l5 (quinze) dias,
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo
recebimento do objeto, juntamente com a solicitação da ContÍatante.

§2o - Para fazer jus ao pagamento, a contâtada deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, o comprovante de obtenção da cotá, demonshativo de cálculo do valor final da
operação, cópia da via do depósito, além de prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal e prova de regularidade perante o FGTS - CRF, além da CNDT.

§3o - Nenhum pagamento será efetuado à Conhatada enquanto houver pendência
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§5o - Não haverá reaj uste de preços durante o peíodo contratado.

liquidagão
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