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PROC. ADM 032/2018 - INEXIGIBIlJDADE 008l201.!!
CTR 038/2018

PREÂMBULO

Contrato celebrado entre o Muniápio de
IUIU/BA, através da Prefeitura Muniàpal
- CNPl/MF nO 16.416.158/0001-87,
neste ato representado pelo Sr. Reinaldo
Barbosade GóesPrefeito Municipal, doravante
denominado de CONTRATANTE, e a
empresa GOlAS PRODUçÕeSARTISTICA
LTDA - CNPl 26.847.882/0001-19,
doravante denominada apenas
CONTRATADA. Celebram o Pacto para
Serviços de Shaw Artístico Musical, PROC.
ADM 032/2018 INEXIGIBILIDADE.
008/2018.

o MUNICíPIO DE IUIU/BA, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob
o n° 16.416.158/0001-87, com sede na Praça Abílio Pereira, 232 - centro, vinculado a
Prefeitúia Municipal de IUIU/BA, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDO
BARBOSADE GÓES,Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nO
04923403-07 SSP/BA, inscrito no CPFsob o nO 608.929.435-72, residente e domiciliado na
cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTEe a empresa GOlAS
PRODUÇÕESARllSTICA LTDA, inscrita no CNPl sob N° 26.847.882/0001-19, com
sede na Avenida Izai Amorim, nO 919, casa, Morumbi - CEP 45.700-0001 na cidade de
Itapetinga/BA, representada pelo Sr. Sergio Julio Vieira, brasileiro, solteiro, cantor, inscrito no
CPF 269.955.288-75 e RG 24664627 40 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Izai
Amorim, nO 919-A1 casa, ,Morumbi - CEP 45.700-000, na cidade de ltapetinga/BA, abaixo
assinado, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,firmam o presente contrato, na
forma e condições que se seguem:

cLÁUSULAPRIMEIRA - OBlETO

o presente Contrato faz parte do Pacto para Prestação de Serviço de Show Artístico
Musical na Sede da Contratante, em comemoração a "TRADICIONAL FESTADESÃO
PEDRO",a realizar-se no dia: 29/06 do ano de 2018 com a seguinte programação:

).- Show Musical com "SERGINHODI GOIÁS"/ a se apresentar na Praça do Mercado no
centro da cidade de IUIU/BA. Devendo o Shaw ter duração mínima de 02h:OOmin,com
Início: 23hSOmin(29/06/2018) - Término: OlhSOmin (30/06/2018), no Palco Prindpal
a ser contratado pela Prefeitura Municipal;

).> Fica convencionado que caso exceda o tempo previsto, o município não pagará
nenhum excedente;
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};> É de responsabilidade da Prefeitura Municipal toda Sonorização e iluminação
necessária para realização do evento.

).o-

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execuçãodo presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conformedescrito naCláusulaPrimeira- Objeto, ficando a administração
municipal responsável pelo fornecimento da energia elétrica no locai. A inexecução parcial ou
total e os casos omissos deste contrato, oriundos do ProcessoAdministrativo de Licitação nO
032/2018 - Inexigibilidade nO 008/2018, serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas
alterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigênCia de 120 (cento e vinte) dias, tendo inído em
12/03/2018 e findando em 10/07/2018, não podendo ser prorrogado.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor total do presente acordo é de R$15"OOO,OO(quinzemil reais), onde o pagamento
efetívar-se-á de forma parcefada, exclusivamente em conta bancária da contratada.

1° Pagamento (Parcela Adiantamento): no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) que corresponde a 16,66% do valor total do contrato, pago após a
publicação do Extrato do Contrato assinado, no dia 03/04/2018 a título de adiantamento
contratual, não sendo emitida Nota(s) Fiscal(s) sobre o adiantamento.

2° Pagamento (Parcela Adiantamento): no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) que corresponde a 16,66% do valor total do contrato, que será pago no
dia 30/04/2018 a título de adiantamento contratual, não sendo emitida Nota(s) Rscal(s) sobre
o adiantamento, nesta data somando-se 33,32% do valor contratado.

30 Pagamento (Parcela Adiantamento): no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) que corresponde a de 16,66% do valor total do contrato, que será pago
no dia 30/05/2018 a título de adiantamento contratual, não sendo emitida Nota(s) Fiscal(s)
sobre o adiantamento, nesta data somando-se 50% do valor contratado.

40 Pagamento (Parcela Uquidação): no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) que corresponde a de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato
para liquidação final, que será pago no dia 29/06/2018, no dia da apresentação do Show,
com a emissão da Nota Fiscal e apresentação das Certidões negativas (Federal, Estadual,
Municipal, FGTS,Justiça do Trabalho e Falênda e Concordata), nesta data somando-se 100%
(cem por cento) do valor contratado.

ParágrafoÚnico. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que a CONTRATADAtome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese,
será considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularização da situação.~ .
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As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consígnadasno Orçamento Muniàpal vigente, ou seja Exerdcio 2018:

DOTACÃO VIGENTE EM 2018:

UNIDADE: 01.04 - Secretaria Municipal Educação Esp. Cultural e Lazer - SEEC
AÇÃO: 2090 - COMEMORAÇÃO DE FEsnVIDADES
ELEMENTODE DESPESA:3.3.9.0.39.00 OlITROSSERVIÇOSTERCEIROS- PESSOAJURÍDICA

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS EOBRIGAÇÕES DAS PARTES CONlRATANTES

6.1 -DO CONTRATADO:

6.1.1- A CONTRATADAprestará os serviços conforme a cláusula primeira obedecendo a cada
subitem;

6.1.2 ~ A CONTRATADAserá legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, flscaís, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.4 - A CONTRATADAassumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.

6.1.5 - A CONTRATADAobriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade
dos serviços prestados, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se
destinam;

6.1.6 - A CONTRATADAobriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que
interfira na normal prestação dos serviços, inclusive indicado os problemas ocorndos;

6.1.7 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 77 da Lei 8.666/93;

6.1.8 - A CONTRATADAobriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na fase inidal do contrato.

6.1.9 - A CONTRATADAobriga-se a cobrir todas as despesas de Hospedagem e Alimentação
do Artista, Músicos, Equipe de Apoio, bem como as despesas de Camarim (Buffet conforme
exigênda do artísta e sua banda), indusive quanto mesas, espelhos, freezer, etc. tudo que
necessitar no camarim e nos hotéis, bem como as despesas que se apresentarem com sua
equipe no momento da passagemde som.

6.1.10 - A CONTRATADAdeverá articular com o Artista o seguinte: O artista e sua banda terá
que inidar a montagem de equipam to as 14hOOmindo dia do Show, sendo o término da
passagemde som às 18hOOmi......--~

-------------------------------------...
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6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar confonne estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar dência a CONTRATADArelativo à não realização do Shaw, no prazo mínimo de 12
horas antes do horário previsto para realização do Shaw Musical.

6.2.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pelo CONTRATADO, recusando-as quando
inexatas, ou que venham desacompanhadasdos documentos exigidos neste Contrato;

6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito a CONTRATADAinfonnações que visem esclarecer a
forma dos serviços a serem prestados.

6.2.5. A fiscalização da prestação do serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE.

6.2.6. Poderá a fiscalizaçãoordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 12 (doze) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.

cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

7.1 - O recebimento do serviço pela CONTRATANTE, se dará após a apresentação dos Shaw
Musical acompanhado da nota fiscal.

7.2 - O não cumprimento total ou parcial da CláusulaPrimeira ensejará das sanções previstas
na Oausula Nona.

cLÁUSULA OITAVA - DA lN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 - A CONTRATANTEpoderá rescindir, unílaterelmente, este Contrato, independente de
interpelação judldal ou extrajudiCial, nas hipóteses previstos nos artigos 77, 78, e 79 da lei
8.666/93, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO:

8.1.1 - O não cumprimento, pu cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações
ou prazos;

, \ r'8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a.~ \,l' impossibilidadeda realização dos serviços contratad".", nos prazos e condições estipulados;

_\.J 8.1.3 - O atraso injustificado no início do SHOWARTISTICOMUSICAL;

v 8.1.4 _ A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comumcação à
\ CONTRATANTE;

8.1.5 - A subcontratação total ou pardal do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADAcom outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

8.1:6 - O desatendimenta pela CONTRATADAdas determinações regulares da Fiscalizaçãoda
CONTRATANTE,bem como dos seus superiores;

8.1.7 - O cometImento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do~;~:,:f:.~::~~~:~~:.~7 da Leínúmero 8666/93 de 21/061~.



· '

ESTADO DABAmA
E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC. AOM 03212018 - INEXiGIBIUOADE 00812018
CTR 038/2018

8.2 - A resdsão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.7, ou outros contidos na Lei NO.8666/93 de 21/06/93;

8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES,desde que haja conveniênda
para a CONTRATANTE;

8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;

8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA,será ressarddo a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

a) Pagamentosdevidos despesasem função de deslocamentos, e outros;

8.2.3 - Judicial, nos termos da legislaçãoem vigor.

cLÁUSULA NONA - DAS MULTAS:

9.1 - O atraso desta condição ensejará em multa no valor contratual de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da apresentaçãodo artista, deverá ser pago em moeda corrente, recolhidos
aos cofres munidpais. Estendendo esta condição de até 01h(uma hora) de atraso para inído
efetivamente da apresentação do artista/Banda.

9.2 - Os atrasos superiores à 01h(uma) ensejarão em multa no valor contratual de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor da apresentação do artista, deverá ser pago em moeda
corrente, recolhidos aos cofres municipais.

9.3 - A Não apresentação do Artista/Banda na data ajustada ensejará na devolução de todo o
valor já adiantado ao empresário, bem como multa de 10% (dez por cento) do valor total do
cache ajustado com o empresário, deverá ser pago em moeda corrente, recolhidos aos cofres
municipais.

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS

\ 10.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito de suspender temporariamente a execução desteL. \./Contrato, quando necessário por conveniênda dos serviços ou da Administração, respeitadosI ,\J os limites legais e os direitos asseguradosa CONTRATADA;

\! ~ 10.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, todos documentos
\\ J que instruíram a dispensa de licitação e a Proposta de Preçosda CONTRATADA;
1 \
, \

10.3- Não será permitido a CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;

10.4 - Este contrato é regido pela Lei nO.8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos;

10.5 - Este Contrato está vinrulado ao ProcessoAdministrativo 032/2018 - Inexigibilidade
008/2018. ~

"- .....~::r~:~,-:~.~,,::::~e;~:~~r>~~._t::------------------------------------------
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~º.t- Este contrato deverá ser cumprindo fielmente pela CONTRANTEE CONTRATADA,sob
penas ações administrativas ou judiciais.

cLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

11.1 - Incumbirá ao Muniópio provídenoar a publicação deste instrumento, por extrato, na
imprensa Oficial do Município e no Quadro de Avisos da Prefeitura, confonne dispõe o artigo
61, parágrafo único, da Lei nO8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO

12.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de carinhanha do
Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais rivilegiado que . E
por esti1rétn justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em (~) vias de i ai
e úrtféó ~téito, na presençadas testemunhas abaixo.

P
REINALDO BA

I »>: ./

f_~-.. / t
A'') A '" 4 i_.--"l·-/ / ':I'- ..U ~I,(A/VLX.J ..h
r: r /7GOIAS PRODuções ARTISTICA LTDA

i/ Sergio Julio Vieira - Sócio Adm.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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DIÁRIo OFICIAL DO MUNICíPIO1
IUIÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N0 038/2018. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. de Prestaçãode Serviços Artísticos do Ramo Musical, com doze
cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: GOlAS PRODUÇÕESARTISTICA
LTDA - CNPJ 26.847.882/0001-19, no valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Objeto: Objeto: Pacto para Prestaçãode Serviço de Show Artístico Musical na Sede da
Contratante, em comemoraçãoa "TRADICIONALFESTADESÃOPEDRO",a realizar-seno dia:
29/06 do ano de 2018 com o artista "SERGINHODI GOIÁS". Data Contrato: 12/03/2018 _
Vigência: 12/03/2018 a 10/07/2018 - DotaçãoOrçamentária: 01.04.2090/33.90.39.Origem do
Contrato: Processo Adm. 032/2018 - Inexigibilidade de Licitação 008/2018, art. 25,
Inciso III da Lei 8.666/93. Assinaturas:pela Contratada: Sergio Julio Vieira; pela Contratante
ReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.

. P d B"~ P . 'o e r- 'TV'c~çã(\de Documentos Etetrórucos.['CiD ,-'v umeuto foi assinado dicitalmente por roce e ama -, rocessarnern ",e "":'" c v ., '·,~c';'on< i= B'EFO 2~1 '
P~~~l~e';,fíc~r~s assinaturas váao site https:iivINw.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o COOlgOL! ,- ~,_- . - , ,
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Prefeitura Municipal de IUIU/BA - Ratificação de Inexigibilidade de Licitação. Em
cumprimento às disposições do art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICO a Inexigibilidade de
Licitação 008/2018, formalizado através do Processo 032/2018 pela Comissão Permanente
de Licitações, com base no inciso III, art. 25 da lei 8.666/93. Objeto: Pacto para Prestação de
Serviço de Show Artístico Musical na Sede da Contratante, em comemoração a "TRADICIONAL
FESTADE SÃO PEDRO", a realizar-se no dia: 29/06 do ano de 2018 com o artista "SERGINHO
DI GOIÁS"; através de empresário exclusivo Pessoa Jurídica: GOlAS PRODUÇÕES
ARTISTICA LTDA - CNPJ 26.847.882/0001-19, sediada na Avenida Izai Amorim, nO919,
casa, Morumbi - CEP 45.700-000, na cidade de Itapetinga/BA, pelo valor global de R$
15.000,00 (quinze mil reais). IUIU(BA), 12 de março de 2018. Reinaldo Barbosa de Góes -
Prefeito Municipal.

Este documento loi assinado digitalmente Dor Procede Bahia - Processamento e CerUficaç:lo de Documentos Etetrórucos.
Pa,-nveriticar as assinaturas vá ao site https:!!w,,vw.portaldeassinaturas.cotTI.br:443 e utilize o código 87C7-001 E-BEFO-2711


