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CONTRATOADMINISTRATIVO D~ PRESTAÇÃOSERVoDESHOW MUSICAl- N o 039/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVON° 033/2018 INEXIGIBIUDAD~ N°009/2018

PROC ADM 033/2018 - INEXIGIBILlDADE 0031[2018
.• CTR 039/2018

PREÂMBULO

Contrato celebrado entre o Município de
IUIU/BA, através da Prefeitura Municipal
- CNPJ/MF nO 16.416.158/0001-87,
neste ato representado pelo Sr. Reinaldo
Barbosade Góes Prefeito Municipal, doravante
denominado de CONTRATANTE, e a
empr~sa V2 EMPREENDIMENTOS
ARTISTICOS LTDA CNPJ
09.084.825/0001-06, doravante
denominada apenas CONTRATADA.
Celebram o Pacto para Serviços de Shaw
Artístico Musical, PROC. ADM 033/2018 -
INEXIGIBILIDADE. 009/2018.

O MUNICíPIO OE 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
Prefeitura Municipal de IUIU/BA, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDO
BARBOSADE GÓES,Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade n°
04923403-07 SSP/BA, inscrito no CPFsob o nO 608.929.435-72, residente e domlcíliado na
cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa V2
EMPREENDIMENTOS ARTíSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 09.084.825/0001-
06, com sede na Av. Tancredo Neves, nO 620, sala 901, 902, 903, 904[ Mundo Plaza
Empresarial, Caminho das Arvores - CEP41.820-020[ na cidade de Salvador/BA, representada
pelo Sr. LucasTorres Cardoso, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresa, inscrito no CPF
781.581.845-53 e RG 0582310725 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia, 610,
Apto. 1602, Edifício Savana,VillagiOPanamby, Horto Florestal - CEP40.295-050, na cidade de
Salvador/BA, abaixo assinado, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o
presente contrato, na forma e condições que se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato faz parte do Pacto para Prestação de Serviço de Show Artístico
Musical na Sede da Contratante, em comemoração a "TRADICIONAL FESTA OE SÃO
PEDRO"/ a realizar-se no dia: 01/07 do ano de 2018 com a seguinte programação:

>- Show Musical com "BANDA DUASMEDIDAS", a se apresentar na Avenida Vicente
Cristo Lopes no centro da cidade de IUIU/BA. Devendo o Shaw ter duração mínima de
02h:30min, com Início: 21hOOmin(01/07/2018) - Término: 23h30min (01/07/2018),
no Trio Elétrico a ser contratado pela Prefeitura Municipal;

» Fica convencionado que caso exceda o tempo previsto,
nenhum excedente;

o município não pagará
\ .
'"\
\
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» É de responsabilidade da Prefeitura Municipal toda Sonorízação e iluminação
necessáriapara realizaçãodo evento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execuçãodo presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto, ficando a administração
municipal responsável pelo fornecimento da energia elétrica no local. A inexecução parcial ou
total e os casos omissos deste contrato, oriundos do ProcessoAdministrativo de Licitação nO
033/2018 - Inexigibilidade nO009/?018, 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 início em
12/03/2018 e findando em 1010112018.não podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor total do presente acordo é de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), onde o
pagamento efetlvar-se-á de forma parcelada, exclusivamente em conta bancária da
contratada.

10 Pagamento (Parcela Adiantamento): no valor de R$5.500,OO (cinco mil e
quinhentos reais) que corresponde a 17,74% 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 Notaes)Fiscal(s) sobre o adiantamento.

20 Pagamento {Parcela Adiant~mento}: no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que corresponde a 16,12% do valor total do contrato, que será pago no dia 30/04/2018 a
título de adiantamento contratual, não sendo emitida Nota(s) Fiscal(s) sobre o adiantamento,
nesta data somando-se 33,86% do valor contratado.

30 Pagamento (Parcela Adiantt:'lmento): no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que corresponde a de 16,12% 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 liquidação): no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e
quinhentos reais) que corresponde a de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato
para liquidação final, que será pago no dia 01/07/2018, 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 Falênciae Concordata), nesta data somando-se 100%
(cem por cento) do valor contratado.

Parágrafo Único. 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 apósa ....
regularização da situação. \.
----~---------------------- --- - ---------------------------- \\
D'ir-et.o r.i.a de 0: Contratos
CTR 039j;~(n8 - a Prefei.tura t-1urücipal d"
Pacto - Vig\~ncia 12/03/201& à 10/Wl!2018
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CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exercício 2018:

DOTACÃO VIGENTE EM 2018:

UNIDADE: 01.04 - Secretaria Municipal Educação Esp. Cultural e Lazer - SEEC
AÇÃO: 2090 - COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES
ELEMENTODEDESPESA:3.3.9.0.39.00 OUTROSSERVIÇOSTERCEIROS- PESSOAJURÍDICA

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS EOBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

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, fiscais! 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 ocorridos;

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 inicial do contrato.

6.1.9 - A CONTRATADAobriga-se êI cobrir todas as despesas de Hospedagem e Alimentação
do Artista, Músicos, Equipe de Apoio, bem como as despesas de camarim (Buffet conforme
exigência do artista e sua banda), inclusive 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 a banda o seguinte: A banda terá que iniciar a
montagem de equipamento as 12hOOmindo dia do Show, sendo o término da passagem de
som às 17hOOmin. . \

Diretoria de L.icitaçõese Contrates
CTR 039/2018 - Vinculado a P!.'efeitura Munícípal de rUrUíBA C P,J 16.416.15&/0001.-8"1
Pact.o - Vigência 12/03/2C18 à 10/07/2018 " -. 3
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6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na CláusulaQuarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar ciência a CONTRATADArelativo à não realização do Shaw, no prazo mínimo de 12
horas antes do horário previsto para realizaçãodo Show 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 CONTRATADAinformações que visem esclarecer a
forma dos serviços a serem prestados.

6.2.5. A fiscalizaçãoda 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 possamse 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 Cláusula Primeira ensejará das sanções previstas
na Clausula Nona.

cLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÁO E DA RESCISÃO

8.1 - A CONTRATANTEpoderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial 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, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações
ou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da realizaçãodos serviços contratados, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado no início do SHOWARTÍSTICOMUSICAL;

8.1.4 - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévla comunicação à
CONTRATANTE;

8.1.5 - A subcontratação total ou parcial 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 desatendimento 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\
parágrafO primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93; \

\

4
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8.2 - A rescisãocontratual 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 conveniência
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 ressarcido 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 municipais. Estendendo esta condição de até 01h(uma hora) de atraso para início
efetivamente da apresentaçãodo 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 deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados
os limites legais e os direitos asseguradosa CONTRATADA;

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

10.3- Não será permitido a CONTRATADA,sub-ernpreltar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contratai

1004 - Este contrato é regido pela Lei nO.8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos;

10.5 - Este Contrato está vinculado ao ProcessoAdministrativo 033/2018 - Inexlqlbllídade.
009/2018. \ ;
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10.6 - Este contrato deverá ser cumprindo fielmente pela CONTRANTEE CONTRATADA,sob
penas ações administrativas ou judiciais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

11.1 - Incumbirá ao Município providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na
Imprensa Oficial do Município e no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme 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 privilegiado que seja. E
por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em O três) vias . ual teor
e único efeito, na presençadas testemunhas abaixo.

PREF
REINALDO BA

M4NICIPAL DE ruru
OSA DE IGOÉS - PREFEITO

CONTRATANTE

~ EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA
Lucas Torres Cardoso - Sócio Adm.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Delvagna

---------------------------------------------------------------
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SEGUNDA-FEIRA.09 DEABRILDE2018
ANOVII Nl!688

DlARIo OFICIAL.DO MUNIcíPI

LICITAÇÕES

Prefeitura Municipal de IUIUlBA- RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILlDADE DE LICITAÇÃO.
Em cumprimento às disposições do art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação
009/2018, formalizado através do Processo 033/2018 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 FESTA DE SÃO PEDRO", a
realizar-se no dia: 01/07 do ano de 2018 com o artista "BANDA DUAS MEDIDAS"; através de
empresário exclusivo Pessoa Jurídica: V2 EMPREENDIMENTOS ARTíSTICOS LTOA - CNPJ
09.084.825/0001-06, sediada na Av. Tancredo Neves, nO620, sala 901, 902, 903, 904, Mundo Plaza
Empresarial, Caminho das Arvores - CEP 41.820-020, na cidade de Salvador/BA, pelo valor global de
R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). IUIU(BA), 12 de março de 2018. Reinaldo Barbosa de Góes -
Prefeito Municipal.

Este oocurnento loi assinado digitalmente Dor Procede Banía - Processamento e Cerüficaçào de Documentos Etetrónícos.
Para ver.ücar as assinaturas VÉl30 site hltps:/!I,\/\\:vJ.portaldeassinaturas.com.br:443 e utihze o código CGFE-1139-C825-222F.
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CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIUlBA - EXTRATO CONTRATO N° 039/2018. Em cumprimento
às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a síntese do Contrato
Adm. de Prestação de Serviços Artísticos do Ramo Musical, com doze cláusulas, celebrado com a
seguinte Pessoa Jurídica: V2 EMPREENDIMENTOS ARTfsTICOS LTDA - CNPJ 09.084.825/0001-06,
no valor global de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Objeto: Objeto: Pacto para Prestação de Serviço
de Shaw Artístico Musical na Sede da Contratante, em comemoração a "TRADICIONAL FESTA DE SÃO
PEDRO", a realizar-se no dia: 01/07 do ano de 2018 com o artista "BANDA DUAS MEDIDAS". Data
Contrato: 12/03/2018 - Vigência: 12/03/2018 a 10/07/2018 - Dotação Orçamentária: 01.04.2090/33.90.39.
Origem do Contrato: Processo Adm. 033/2018 -Inexigibilidade de Licitação 009/2018, art. 25, Inciso III
da Lei 8.666/93. Assinaturas: pela Contratada: Lucas Torres Cardoso; pela Contratante Reinaldo Barbosa
de Góes, Prefeito Municipal.

cocumento foi assinado Dor Procede Sabia - Processamento e Ceruúcacáo de Documentas Eletrónicos.
verificar as assinaturas ao site https:!!\,v\'\:vJ.portaideasslnaluras.com.br:44::\ e Jtiííze codí90 C6FE-1139··CB25-222F.


