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CONTRATO n ° 3cl£. / áO'U "Publicado no Diário Oficial

Contrato para prestação de serviço que entre si
fazem, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE SANTA CRUZ - UESC e, de outro, a empresa
I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA ME, na forma
abaixo:

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC, autarquia vinculada a
Secretaria da Educação do Estado da Bahia, criada pela Lei 6.344. de 05.12.91, e
reorganizada pela Lei 6.898, de 18.08.95, com sede e foro ma cidade de Ilhéus, na Rodovia
BR 415, Ilhéus/ltabuna (Rodovia Jorge Amado), Km 16, bpirro do Salobrinho, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 40.738.999/0001-95, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por sua Reitora, Profa. Adélia Maria Carvalho! de Melo Pinheiro, portadora da
Cédula de Identidade RG n° 3102083-60, expedida pela SSP-BA, e inscrita no CPF/MF sob
n° 363.928.635-91, residente e domiciliada em Ilhéus (BA), na Travessa José de Anchieía,
02, Baixa Fria, celebra o presente Contrato para prestação de serviço com a sociedade
empresa I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA. IVIÊ., com sede no município de Itabuna (BA),
na Avenida Amélia Amado, 230, 1° andar, sala 2, Centro, CEP. 45.600-050, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 10.267.290/0001-98, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu Sócio Administrador, Sr. Leandro Car|doso silva de Lima, portador da
Cédula de Identidade RG n° 12733360-62 expedida pela S^P-BA e inscrito no CPF/MF sob
n° 026.736.245-54, residente e domiciliado no município de Itabuna (BA), na Avenida Amélia
Amado, 230, 1° andar, Centro, de acordo com o Processo L^citatório de Pregão Presencia!
n° 024/2012, com amparo na Lei Estadual na 9.433/2005, mediante as cláusulas e
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviço de locação de cadeira,
locação de beca e organização e promoção de evento, de acordo com as especificações e
obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste
contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

§1° A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de ate 25% do valor inicial atualizado
do contrato, na forma dos §1° e 2° do art. 143 da Lei Estadual n° 9.433/05.

§2° As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.

§3° É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando
compromisso assumido por aquela com terceiros.

a CONTRATANTE por nenhum

§4° Os serviços objelo deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante
todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA,
sob a inteira responsabilidade funcional e operaciona desta, mediante vínculo de
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subordinação dos trabalhadores para com a empresa
estrito e exclusivo controle.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

O prazo de vigência do contrato, a contar da.data da sua;
meses, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do Jnc. I
9.433/2005, observado o estabelecido no caput e no § Único
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contijatada, sobre os quais manterá

assinatura, será de 12 (doze)
do art. 140, da Lei Estadual n°

do art, 142 desta Lei.

§1° A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. jl do art. 140 da Lei Estadual n°
9.433/2005, está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá
ser realizada através de termo aditivo.

§2°A variação do valor contratual para fazer face ao reajusfje de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentarias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo,
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

celebração de aditamento.

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço de R$169.600,00 (cento e sessenta e
nove mil e seiscentos reais).

Parágrafo único - Nos preços contratados eslão incluídos todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprirfiento pela CONTRATADA das
obrigações.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas deste contrato correrão por conta dos
seguir especificada:

UNIDADE GESTORA

3.11.640

FONTE

14

PROJETO/ATI\E

12.122.502.2000

ELEMENTO DÊ
DESPESA

33.90.39

quaisquer outros custos que,

recursjos da Dotação Orçamentaria a

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Em consonância com o §5° cio arí. 6°, combinado com a letra "a" do inc. XI do art. 79 da Lei
9.433/05, os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados mensalmente, de
acordo corn o serviço efetivalnente prestado, através de ordern bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, desde que atestada a prestação do
serviço pela Pró-Reitoria de Graduação - PRQGRAD, da CONTRATANTE
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[1° As situações a que alude o art. 228-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto
Estadual n° 6.284/97, sujeitar-se-ão, nas hipóteses previs
eletrônica.

§2° Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.

§3° A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
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as, à emissão de nota fiscal

obrigação e do seu efetivo
•aia tempore.

será calculada considerando a data do vencimento da
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pró

§4° A CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou
atrasos na execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente, se
for o caso.

§5° As faturas far-se-ão acompanhar da documenlação probatória relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no
serviços, se for o caso.

CLAUSULA SEXTA MANUTENÇÃO DAS COND
REAJUSTAMENTO E REVISÃO

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do
apresentação da proposta, após o que a concessão de rea

mês anterior à realização dos

COES DA PROPOSTA

prazo de 12 meses da data de
.. i , , , . . ^stamento, nos termos do inc.

XXV do art. 8° da Lei Estadual n° 9.433/05, será feita medianíe a aplicação do INPC/IBGE.

Parágrafo Único - A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8° da Lei Estadual n°
9.433/05, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econõmico-
financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
recompor o preço que se tornou excessivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas na
ESPECÍFICAS do instrumento convocatório, que aqui
transcritas,'bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se

í a) executar os serviços objeto deste Contrato, nos dias

administração quando colimar

PARTE B - DISPOSIÇÕES
se consideram literalmente

a:

previamente comunicados pela

b)

PROGRAD, de acordo com as especificações e/ou normas exigidas, utilizando
equipamentos e materiais apropriados, responsabilizando-se pelo integral e rigoroso
cumprimento do cronograma dos eventos, arcando com quaisquer multas ou
indenizações que vierem a incidir pelo descumprimento ao mesmo;
disponibilizar todo o material de consumo necessário à realização dos serviços;
responsabilizar-se pela organização, limpeza, higiene e manutenção do local onde o
evento será realizado:

d) observar, com a antecedência necessária e suficiente,
acordo com a programação do evento e comunicar

se a estrutura física esteja de
ao servidor responsável pelo

acompanhamento do serviço qualquer problema imprevisto;
promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios
necessários à execução dos serviços objeto deste Contraio;
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arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material caijsado à CONTRATANTE e/ou a
terceiros, inclusive por seus empregados;
comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade q je interfira no bom andamento
dos serviços objeto do presente Contrato;
zelar pela boa e completa execução cios serviços contratados e permitir a servidor
credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar, recusar, mandar fazer ou desfazer
qualquer serviço ou fornecimento de material que não atendam às especificações do
objeto do presente contrato, observando sempre as exigências que lhe forem solicitadas
por escrito;
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal relativas à prestação
dos seus serviços;
providenciar e manter atualízadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos serviços objeio do presente Contrato;
honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações previstas
em Lei, ficando registrado que o pessoa! empregadopela CONTRATADA não terá

m

n)

nenhum vínculo jurídico com a CONTRATANTE;
efetuar pontualmente o pagamento de iodas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato;
acatar apenas com as solicitações de serviços dos servidores autorizados formalmente
pela CONTRATANTE;
apresentar á CONTRATANTE, para efeito de pagamento, as autorizações que não
tenham qualquer rasura e estejam preenchidas com informações mínimas, a saber:
descrição do serviço, quantidade, data e nome do responsável pela autorização com o
respectivo setor de trabalho;
manter, durante a execução do Contrato, em compjatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições cie habilitação e qualificação comprovadas no processo
licitatório, inclusive como condição para pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro

de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de con rato e de seus aditamentos na

imprensa oficial no prazo legal.

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução do presente contrato será o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA DEZ - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Competirá à CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, ficando esclarec do que a ação ou omissão, total
ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.

UIVERSIDADE ESTADUAL DE S
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§1°. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no arí. 161 da Lei Estadual
9.433/05, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem
qualquer manifestação da CONTRATANTE, consíderar-s3-á definitivamente aceito pela
Administração o objeío contratual, para todos os efqitos, salvo justificativa escrita
fundamentada,

cujo valor do objeto seja
deverá ser confiado a uma

§2° O recebimento definitivo de obras, compras ou sen/cos
superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite
comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.

CLÁUSULA ONZE - PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 185 da Lei
Estadual 9.433/05, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por
atraso injustificado na execução do contraio, sujeitará o contratado à multa de mora, que
será graduada de acordo com a gravidade da infração, çbedecidos os seguintes limites
máximos;

l - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da
caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo
parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III - 0,7% (seíe décimos por cento) sobre o valor da parte
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

dia de atraso, sobre o valor da

do fornecimento ou serviço não

§°1. A multa a que .se refere este item não impede
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas

que a Administração rescinda
na lei.

§°2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada -
quando exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se
for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração
se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o
valor de qualquer multa porventura imposta.

§°3. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

CLAUSULA DOZE - RESCISÃO

A inexecuçâo, total ou parcial, do contrato ensejará a sua
contratuais e as previstas na Lei Estadual n° 9.433/05.

rescisão, com as consequências

§°1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral
nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art.

e escrito do CONTRATANTE
67 da Lei Estadual n° 9.433/05.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PÇ SAf/TA CRUZ-l UESC
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i°2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos l e XVI a XX do art. 167 da Lei
Estadual n° 9.433/05, sem que haja culpa do contratado, se
regularmente comprovados que houver sofrido, na forma <po § 2° do art. 1
diploma.

CLÁUSULA TREZE ~ VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

'á este ressarcido dos prejuízos
do mesmo

Integra o presente contrato, corno se nele eslivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante venjcedor, apresentada na referida
licitação.

CLAUSULA QUATORZE - FORO

daAs partes elegem o Foro da Comarca de Ilhéus, Estado
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
presente contrato.

Bahia, que prevalecerá sobre
quaisquer dúvidas oriundas do

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

Ilhéus, QG de

ADEL1A MARIA CARVALHO DE MELO
Reitorifcda CONTRATANTE

LEANDRO CARDOSO SILVA DE LIMA
Sócio Administrador da CONTRATADA

Testemunhas;

1° RG:

RG:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SAN TA CRUZ -

de

PINHEIRO

UESC
Campas Prof. Soane Nazaré de Andrade - Rodovia Jorge Amado. Km. 1G

Tel: Reitoria (73) 3680-5311 - Fax (73) 36BO-1 ̂
CEP. 45.662-900 - Ilhéus - Bahia - Brasil

E-rnail: roitoriBfi5uesc.hr
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ANEXO ÚNICO

iTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT

01.89.00.00125259-3

LOCAÇÃO DE CADEIRA em aço, para cerimoniais de
outorga de grau, modelo luxo, base fixa, sem braços,
quatro pés, cor branca. A estimativa de assentos para
cada evento è de aproximadamente 30 lugares. A
Comissão Permanente de Formatura enviará um
calendário (cronograma) com antecedência de 30
(trinta) dias, estabelecendo as datas de cada formatura
para a empresa contratada.

1.2 01.60.00.00125257-7

LOCAÇÃO DE BECA para cerimoniais de outorga de
grau, em Oxford importado, modelo francês, cor preta,
com alamares frontais na altura dos cotovelos, jabeaux,
faixa na cor do curso, cumprimento aproximado de um
palmo acima dos tornozelos; pelerine dupla face, sendo
uma na cor preta e outra na cor do curso e capelo
ajustável.

900

900

1.3 01.60.00.00125258-5

1.4 02.49.00.00091716-8

LOCAÇÃO DE BECA para cerimoniais de outorga de
grau, em Oxford importado, mode o francês, cor preta,
com torçal e borla pendente, jabeaux, faixa e peieríne
na cor da área cie conhecimento do componente da
mesa.
ORGANIZAÇÃO E " PROMOÇJÃO, de evento.
Cerimoniais de outorga de grau, no Auditório
Governador Paulo Souto, da Universidade Estadual de
Santa Cruz, com fornecimento de: 1 - mesa cénica, em
estrutura de fibra de vidro, com dimensões mínimas de
5,00 m x 0,60 m; 2 - 16 (dezesseis) módulos de
arquibancadas ornamentados com|ma telasse, medindo
2,20 m x 1,20 m, com altura de 0,60 m, 0,40 m, 0,30 m
e 0,20 m; 3 ~ malhas tensionadas na cor branca, por
toda a extensão do palco; 4 - iluminação cénica com 18
(dezoito) canções par 64 e 8 (oitoj canções de led par
64; 5 - ornamentação em flores naturais na extremidade
do palco, modelo paisagismo, com Rosas, Palmas de
Santa Rita e flores tropicais; 6 - serviço de recepção,
com 4 (quatro) recepcionistas, sendo dois do sexo
masculino e dois do sexo feminino O prazo de vigência
do contraio, a contar da data da sua assinatura, será de
12 (doze) meses, admitindo-se a jsua prorrogação nos
termos do inc. i! do art. 140 da Lei Estadual n° 9.433/05.
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Diáiío Oficial l
TERMO ADITIVO N° 01

Termo aditivo ao Contrato n° 392/2012, que entre si fazem, de
um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
e, de outro lado, a empresa i.V.P ENTRETENIMENTO LTDA., na
forma abaixo.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC, com sede e foro na cidade de Ilhéus, na
Rodovia Jorge Amado, Ilhéus/Itabuna, Km 16, bairro do Saiobrinho, CEP. 45.662-900, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 40.738.999/0001-95, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por sua Reitora, Prof3 Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, e a empresa I.V.P
ENTRETENIMENTO LTDA., com sede no município de Itabuna (Ba), na Av. Amélia Amado, n° 230,
1° andar, sala 2, centro, CEP. 45.600-050, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.267.290/0001-98, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Senhor Leandro
Cardoso Silva de Lima, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 392/2012, firmado
em 06/12/2012, com amparo no art. 140, inciso II, Lei Estadual n° 9.433, de 01/03/2005, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO
Pelo presente Termo Aditivo prorroga-se a vigência do Contrato firmado entre as partes, por mais 12
(doze) meses, a contar de 06/12/2013.

CLÁUSULASEGUNDA-DO PREÇO
Tendo em vista negociação entre as partes contratantes, conforme informações constantes da
Comunicação Interna n° 335/2013, da Subgerência de Serviços da UESC, que integra o Processo
GABIN n° 90925, fica alterado o valor contratual o qual passará a ser de R$ 158.440,00 (cento e
cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas e condições do Contrato original que não se concitarem com o presente
aditamento, ficam ratificadas e inalteradas.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, depois de lido e achado conforme,
para que produza seus efeitos legais.

de dU2>sry-r^yvJ5r de 2013.Ilhéus (BA),

Reitora-UESC
ADÉLIA MARIA CARALHO DE MELO PINHEIRO^-73.275.949-6

ReitíxdUíãdONTRATANTE

LEANDR
Sócio

TESTEMUNHAS:
1.

2.

OSO SILVA DE LIMA
CONTRATADA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade. Km 16 - Rodovia llhéus/ltabuna
Te!,: Reitoria (073) 3680-5001/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 3689-1126

CEP: 45662-000 - Ilhéus-Bahla-Brastl
e-mail: reltoria@uesc.br



TERMO ADITIVO N° 02
fpú5Íicãdõn"o Diário Oficial

Termo Aditivo ao Contrato n° 392/2012, celebrado entre a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC e a empresa
I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA. ME., na forma abaixo.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, com sede e foro na cidade de Ilhéus,
na Rodovia BA 415, Ilhéus/ltabuna, Km 16, bairro do Salobrinho, inscrita no CNPJ/MF sob n°
40.738.999/0001-95, neste ato representada por sua Reitora, Profa. Adélía Maria Carvalho de
Melo Pinheiro, portadora da Cédula de Identidade RG n° 3102083-60, expedida pela SSP-BA, e
inscrita no CPF/MF sob n° 363.928.635-91, e a empresa I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA. ME.,
com sede no município de Itabuna (BA), na Avenida Amélia Amado, 230, 1° andar, sala 2, Centro,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.267.290/0001-98, neste ato representada por seu Sócio
Administrador, Sr. Leandro Cardoso silva de Lima, portador da Cédula de Identidade RG n°
12733360-62 expedida pela SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob n° 026.736.245-54, residente e
domiciliado em líabuna (BA), na Avenida Amélia Amado, 230, 1° andar, Centro, resolvem celebrar
o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 392/2012, firmado em 06/12/2012, com amparo no artigo
140, inciso li, da Lei 9.433, de 1° de março de 2005, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 392/2012,
firmado entre as partes, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 06/12/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original que não se conflitarem com o presente
aditamento ficam ratificadas e inalteradas.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus devidos e legais
efeitos.

de 2014.ilhéus (BA),

ADÉLÍA MARiA.eÍRVALHO DE MELpjiPIJÍJflE'IR'0-6.
to-Rirtfa CONTRATANTE

LEANDO
Sócio A

TESTEMUNHAS:

1.

SÓ SILVA DE LIMA
orda CONTRATADA

RG:

2. RG:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/ltabuna
Tel.: Reitoria (073) 680-50Q1;50Q2/5003/5Q15/5017 - FAX: (073) 689-1126

CEP: 45662-000 - llhéus-Bahia-Brasíl
e-maíl: reltorla@uesc.br



--
Publicado no OíárbOftcial

TERMO ADITIVO N° 03

Termo Aditivo ao contrato n° 392/2012, que entre si fazem, de um
lado, A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC e, de
outro lado, a empresa l.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA. ME,, na
forma abaixo.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC, inscrita no CNPJ/MF sob n°
40.738.999/0001-95, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua
Reitora, Profa. Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, portadora da Cédula de identidade RG
n° 3102083-60, expedida pela SSP-BA, e inscrita no CPF/MF sob n° 363.928.635-91, e
sociedade empresária l.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA. ME., com sede no município de
Itabuna (BA), na Avenida Amélia Amado, 230, 1° andar, sala 2, Centro, CEP. 45.600-050,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.267.290/0001-98, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Sérgio Mendes de Oliveira, portador
da Cédula de Identidade RG n° 690.226.071 expedida pela SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob
n° 668.730.105-53, residente e domiciliado no município de Salvador (BA), na Travessa
Araçás, quadra 4, nn 34, Bairro Stiep, CEP 41.770-620,, resolvem celebrar o presente Termo
Aditivo ao Contrato n° 188/2015, com amparo no art. 143, §1°, da Lei Estadual n° 9.433, de 1°
de março de 2005, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETQ
Pelo presente instrumento prorroga-se o prazo de vigência do Contrato n° 392/2012, firmado
entre as partes, por mais 12 (doze) meses, a contar de 06 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas e condições do Contrato, que não se conflitarem com o presente
aditamento, ficam ratificadas e inalteradas.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza. seus devidos e
legais efeitos.

Ilhéus (BA), 'O -2- d ĵUO^A^-^-^^ de 2015.

ádéíííiMiiriaGiraànieJUeloPínfieiro
^ Reitora -UESC

ADÉLIA MARIA CARV^tÍHO DE MELO PINMÉTR£>5.949-6
Reiterada CONTRATANTE

-SÉRGIO MENDES
R e p r e se n tántelre g a I

/!/? íDE/OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

1. RG: RG:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/! tabuna
Tel,: Reitoria (073) ÓHO-5001/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 6S9-1126

CEP: 45650-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail: ruitoria@uuicba.tom.br



TERMO DE APOSTILAMENTO

O Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, no uso de
suas atribuições e com base legal Lei n° 9.433 de 01/03/2005, resolve
expedir a presente apostila ao Contrato n° 392/2012 e T.A n° 03
publicado em 10/12/2015, firmado corn a empresa I.V.P Entretenimento
LTDA, referente prestação de serviço de locação de cadeira, locação de
beca e organização e promoção de evento, para reajustar preço do
contrato:

Serviço

Locação de cadeira
Locação de beca com alarmes
frontais na altura dos cotovelos
Locação de beca com torçal e
borla pendente
Organização e Promoção de
Evento — _ _____ — _ — . — i

Unid.

900
900

200

30

Valor Unit
Atual

R$ 3,60
R$ 18,50

R$ 18,50

R$ 4.495,00

— _ - 1

Valor Unit
Reajustado

R$ 3,99
R$ 20,53

R$ 20,53

/ R$4.987,98

Campus Soane Nazaré de Andrade, 07 de janeiro de 2016.

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESG

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna.
Tel.: GEFIN (73) 680-5063 Fone fax 680-5064

CEP: 45650-000 - Ilhéus-Bahía-Brasil



TERMO ADITIVO ND Qá
atu no Diário Oficial

Termo Aditivo ao Contrato n° 392/2012, celebrado entre a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC e a empresa
I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA, ME., na forma abaixo.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, com sede e foro na cidade de Ilhéus,
na Rodovia BA 415, Ilhéus/ltabuna, Km 16, bairro do Salobrlnho, inscrita no CNPJ/MF sob n°
40.738.999/0001-95, neste aio representada por sua Reitora, Profa. Adélia Maria Carvalho de
Melo Pinheiro, portadora da Cédula de Identidade RG n° 3102083-60, expedida pela SSP-BA, e
inscrita no CPF/MF sob n° 363.928.635-91, e a empresa I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA, ME.,
com sede no município de iíabuna (BA), na Avenida Amélia Amado, 230, 1° andar, saia 2, éentro,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.267.290/0001-98, neste ato representada por seu Sócio
Administrador, Sr. Leandro Cardoso siiva de Lima, portador da Cédula de Identidade RG n°
12733360-62 expedida pela SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob n° 026.736.245-54, residente e
domiciliado em Itabuna (BA), na Avenida Amélia Amado, 230, 1° andar, Centro, resolvem celebrar
o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 392/2012, firmado em 06/12/2012, com amparo no artigo
140, inciso II, da Lei 9.433, de 1° de março de 2005, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETQ
O presente Termo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 392/2012,
firmado entre as partes, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 06/12/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA-DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas e condições do Contrato original que não se conflitarem com o presente
aditamento ficam ratificadas e inalteradas.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de
igyal tgpr e forma, na presença .das testemunhas abaixo» para que produza seus devidos e legais
efeitos.

líhéus (BA), 93- de de 201 6.
]jei0 pinheira

Reitora -
y^C" M?n75.849-6

ADELIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
'Reitera da CONTRATANTE

LEANDRO
Sócio Admín

SILVA DE LIMA
da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. -^

i»«gŜ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

CampusProf. Soane Nazaré de Andrade, Km 16-Rodovia llhéus/ttabuna
Tel.: Reiiorla (073) 6BO-SOD1/5002/5003/S015/5017 - FAX: (073) 689-1126

CEP: 45662-000 - Ilhéus-Bahta-Braslt
e-mail: reitoHa@uesc.br


