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PREÂMBULO

Contrato cefebrado entre O Município de
DIDI/BA, abavés da.Pn!faitura Municipal
.. CNPl/MF no 1~416,,158/aoo1-87,
neste ato replesetltado pelo Sr. Reinaldo
Barbosa deGóes Prereim Municipal, doravante
denominado de COIIIRATANTE. e a
empASa TOCA PRA NÓS' DOIS
~ E SIEII10S L1'I)A - OIPl
07.337.63110001-40# doravante
detoninada apenas aJlNIRATADA.
Celebram o PitdD pêQ Ser'vÇ:ls de SIDN
Artístim Musical, PR.OC ADM 034/2018 -
INE'XIGl8ll.'fI 010/2018.

oMurm:lPIO DE lUlU/1M, pessoa jurídica de direito púbIim inremo, inscrito noCNPlsob
o no 16.416.158fOOOl-87, mm sede na Praça Abílio Pereira, 232.;( centro, vinaJfado a
Prefeitura Municipal de IUIU/BA, aqui representado pelo Prefeito MuniápaI, Sr. RE1NAlOO
BMBOSA DE GÓES, Brasileiro, casado, savidor· púbIim, por1ador da cédula de ideltidade ~
&492J403.07 SSPIBA, insa1to no CPf sob o nO 608.929.43S-n, residente e dornit::liaOOna
cidade de UlJIBA,.a seguir t'.fenominada simplesmente COIITRATAIR'E e a empresa TOCA
PRA NÓS DOIS PRODUÇÕES E EVERTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob NO
07.337..631/"" __ , COfll sede na Rua São Vicente, nO 140, Santn A11t6nio - CEP 18.g(}Z-
010, na cidade de Juaze.iroI8A.. representada pelo Sr. Paulo MadeI Gondfrn, brasileiro, casado,
empresário, ínsailn no CPF 142.641.024-12 e RG 01.814.641-30 SSP/8A, residente e
domiciliado na Rua. VISCOnde do Rio Branco,. nO 52, Centro - CEP 48..905-020, •••.na cidade de
Juazeim/BA, abaixo a!Sr1aOO, a seguir denominada sitnT*!smefltE COIIl"RATAD:A, nman o
presenlEmntrato, na fOrma e wndiçães que se 5e9IJem:

ClÁUSUlA PRIMEIRA .. OIDETO

o presente Con1:rato faz parte do Pacto para Preslação de Serviço de ·.ShOW AItisI:ico
Musical _Sede daC.1lbataule, em c.ornalllOlaçio a ~ FESrWDEsio
JI'EDItCr, a I eali. se .. dia: ./86doanode 2Ch.8coma sevaillle ..... _Iilçio:

» Shaw Musical mm ""TARGINQ GONDIM"'" a se apresentar na Praça do Mercado no
centro da cidade de IUIU/BA..Devendo o Shaw ter duração mínima de 02h:OOmin, com
lnído: 21h5Omin (3a/06/2018) - Término: 23h5Omin (30/0611618), no Palco Principat
a ser aJI1b'aIado péa Prefeitura Municipal;

> fica convendonado que caso exceda o tempo previsto, o muniápio não pagara&.. .

nenhum excedente; ;fl ...
---------------- ------- ----- ----- ---------------------~ -~ , .

Di.ret:.ori.a de, W.cit.açoo.s '" Cont:ratc,s • ... .
c·rn ·n4t/ZUH! 7inculad::> a Prefeitura Municipal rol:tlla~ CNI'J 16.H6.158/frOOl-87
Pacto - Vigência 19j(j3/2GlS à lúlll'"I/2018
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, É de responsabilidade da PtefeitlJra Munk::ipal mda Sonorização e iluminação
rtea5Sária para reafização do.everm.

a.ÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUçÃO

A Exewç:ãodo presente Contrato será em a:mformidade com todas as c.ondições requisitadas
tnidaknentl-l',. confe!'me descrito !!a Oá!!Sf!la Primeira - Ohjebt., f!r.vldo a arl~
municipal responsável pelo fomercímentn da energia eIétrica no local. A inexecução pmcial ou
total e os casos omissos deste mwat.o. oriundos do Processo AdminisIrativo de lidtação nO
034/2018 - Lqeyjgibilidade no 010/2018, serão· tratados baseafldo..se na Lei 8..66-5193 e suas
atterações.

o presente instrumento 1erá ;vtgênda de 113 (cento e tnDe) dias, tendo inicio em
19113'.18e findando em 18'97/2818, não podendo ser prorrogado.

a.ÁtJSUlA .QUAR1'A- MEÇO, t::.OND~ DE PAGAMENTO

o valor ~. do pr.esent.e acordo é de R$ ~ ("S71llla e qqab'D JllilII5Iis), onde
o pagamento .efetivar-se-á de forma parcelada, exclusivamente em conta bancária da
contratada.

1·Pa,aael_ (ParoeIa ."11'"me.... ): novalor de R$ 12-6- (dozemil reais)
que corresponde a 18,75% do valor total do rontrato, pago após a pUbIic.ação do Extrato do
CDntratn assinado, no dia 03/04/2018 a título de adiantamento mntratuaI, não sendo emitida
Nota(s) Fiscal(s) sobre o adiantamento..

18Pagau .. dD (PaIaIa ..... taIREldD): no vaIDr de R$ 1...__ (dez ndI reais)
que corresponde a 15P25% do valor total do c:ontraIo, que será pago no dia 30/04/2018 a
titulo de adiantamento mntratlJaI, não sendo emitida Nota{s) AscaI(s) sobre o adiantamento,
nesta data somando-se 34,375% do valormntratado.

30 Pagam.ato (PaI..... Mia I..........): 1'10 valor de R$ 1O.OGO}JO (dez lI1iI reais)
que corresponde a de 15,625% 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 mnbatado •

.... PaglllleRtD (Pan:eIa l.iqaidaçio): 110valor de R$ 32.818,80 (taitda e dois mil
reais) que corresponde a de SO% (cinquenta por cento) do vaIoc do mntrato parcr'lquidação
final, que será pago no dia 30/0612018, no dia da apresentação do. Show, com a emissão da
Nota fiscal e ape:se.t'fta;ão das Certidões negativas (Federal, Estadual, ~T fGTS,
.lt1Stiça do Trabalho e falênda e Conc.ordata)y nesta data somardo-se 100% {cem por cento}
do valor contratado.
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As despesas dealletltes da exerução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações mnsignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exercido 2018:

DOTICÃOYIGBfJE B!l2818;

IJIUDADE: 01."'-Sec:n!Iaria Municipal Fduc:açIo Esp. Cultural e.......-SEEC
AÇÃO: 2890- COMENORAçio DE.RSI1VJDADES
flEMENTO OE DESPESA: .3.3..9.0.39.00 OOTROS SERVIços TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

C1ÁUSUt.A SEX'f'A - DJRE1TOS E 08RJ6A(.ÕES DASPMTE$·CONI'RATMIES

" 6.1-00 COIfTRATADO:

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

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
mmpromiSsas. contraidos cnm terceiros, •para a execução desle Contrato, ·bem como, pelos
encargos trcabaIlistas, previdendários, fiscais, securitários, COIlleIciais e outros fins, iieles não
se vinruIandoa CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmoao de ~

6.1.4 - A CONTRATADAassumirá a responsabilidade total pela execução do objetn deste
COntrato.

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a atender com presteza as redarrlêlÇÕes sobre a qualidade
dos serviços prestados, OS quais deverão está íntegros de forma a at:~ ao que se
destinam;

6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormaftdade que
interfira na normal prestação dos seniços, índusive indicado os ·probIenasoaxridos;

6.1.7 - Recoohecer os direitos da administração, em caso de rescisão admirtisttativa prevista.
no Artigo n da lei 8.666{93;

6.1.9 - A CONTRATADA obriga-se a cobrir todas.as despesas de Hospedagem e Alimentação
00·Artista, .Músioos, Equipe de Apoio, bem como as despesas de Camarim (Buffet confotme
exigêJ1da do artista e stJi!I banda), indusive quanto mesas, espelhos, fteezer, etc. tudo que
necessitar no camarim e nos hotéis, bem como as despesasque se apresentarem com sua
equipe no mo.neuro da passagem de som.

6.1.10 - A CONTRATADA deverá artimIar mm Q Artista o seguinte: O artista e sua banda tsá
que iniciar a montagem de equipamento as l4hOOmin do dia do Shaw, sendo o término da
passagem de som às 18hOOmin.•

----------------------------------
D:i:...çetoria: Gr-:' Lic.itações e Cont:rat~os
C'1'F< 046l2:01S- '!inculado a frerel.tura Mlmicipal de: rttIU/BA Oll'J
Pacto - Vigéncia 19JG3!2filB :.lC/07/201S
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6.2 - DA CONTRATANTE:

6.1.1 - Pagar conforme es!:a_hefedrlo na Qa-J5I..!!aQ..!3fb, as ~~ decorrent..es
do.presente ContJato, na integralidade dos seus termos;

6.1 2. Dar dênda a CONTR~T~.DArelativo à ~ realização do Shaw, 00 prazo mínimo de 12
horas antes do horário ptevisto para r·eataaçãodo Shów Musical.

6.2.3. Verificar e aceitar as Fm!f3S emitidas pelo CONTRATADO, recusando-as quando
inexatas, ou que.venham desacornpatmadas dos documentos exigidos neste Contrato;

6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito a CONTRATADA informações que visem esdarecer a
forma dos·~ a serem ptesladus.

6.2.5. A. fiscalização da ",estar;ão do SteJVirp SII!Iá por equipe designada pela IDNTRATIWTE

6.2.6. Poderá a fiscafizac;ão ordenar a suspensão total ou paJáaI dos serviços, caso não sejam
atlnfidasr dentro de 12 (doze) horas, as reclamações que filerr sem prejuizo de outras
sançõesque possam se aplicar a CONTRATADA.

aÁla.t.A5É1JMA - DO RfCE8IMEfI'I"O.DOSSERVIÇOS

7.1 - O rec.ebimento do serviço peta CON'fRATAfffE;. se dará após a apresentação dos Show
Musical. ~ da nota fiscaL -,

7.2 - O não wmplimento total ou .partiaI da 0âusuIa Ptimeita ensejará das sançijes J)reVistas
na Oausula Nona.,

a..iusut.A OITAVA - DA IWEXEOIÇÃO EDA RESCISio
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação jtJdidaI ou extrajudicial, nas hipóteses previstos nos artigos 77, 78, e 79 da lei
8.666/93, senlple que omner por.parte do CONTRATADO:

8.1.1 - O não ClH1lprimentD, ou wmprimeIlto irregular, de d.áustús CDJ1tJafHais, ~
ou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibifidade da realização dos serviÇos amtIatados, nos ptazos e mndif;ões estipulados;
8.1.3 -O atraso iftjustificado no iníâo do 5tK)W ARrisnco MUSICAl;

8.1.4 - A paralisação da ",estação dos serviços, sem justa causa e prévia.mmunicação à
CONTRATANTE~

8.1.5 - A submntratação total ou pardal do oI:Jjem deste COlmato, a assodac;ão da
CONTRATADA com outrem, a cessão 00 bansferênc.ia, toIaI ou pardal, bem como a fusão,
ósão ou incofporação sem a prévia autorização por esa1to da OlNT'RATANTE;

8.1.6 - O desatendímento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscafaação da
toNmAT.AN'fE, bem como dos seus superiOles;

8.1.7 - O cnmetimentD reiterado de faltas na exealÇão das serviços, anotadas na forma
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8ó66/93 de 1/06/93;
--------------------------------- ---------------------~:
Vi.l;et.oriad¬ .r.icitaçães e Contratos
CTR046iZOH!- \"inculadc ii Prefeitura Municípal de IUIUfB!'c C!CI>J
Facto .~ Vi.g.?rtcia. ljic3J2or8 à lú/Cni2G18



&2 - A Iesdsão· c.ontratnaf poderá também ocorrer das seguintes formas:

8.2.1 - Determinada por ato ~ e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.7, ou otJtros contidos na Lei NO.8666/93 de 211fJ61CJ3;

8.2.2 - Amigável, por amróo 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
funóament:Ida da aubi:Jade competenteda (l)ffl"ftATMfTEi

&2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem a.dpa da CONTRATADA, será ressarddo a este os
prejuims reguIarmentê c::ampnwadCJs que houver sofrido, tendo direito a:

a) PagamentQs devidos despesasemfunção de deslocamentos, e outros;

&23 - .ludiciaIr nos termos da tegistação em vigor.

ClÁUSl- A IIONA - oas .... TAS:

9.1 - O atraso desta condiçãoensejatá em multa no valor coubat:ta de 20% (vinte por cento)
SI.Qe o valor total. da apresentação do artista, deverá ser pago em moeda oorrente, reaJlhidos
aos cokes munidpais.. Estendendo esta condição de até 01h{uma _I> de atraso··para mído
efetivamente da aprese Itac;ão do artista/8imda.

9.2 - Os abasos superiores à 01h(uma) ensejaIão em .RJIta no valor 0lI1b'atuaJ de 4004
(quareIíta por centD) sobre o valor da apresentação do artista, deverá ser pago em moeda
conente, JecoIhidos aos cofres municipais.

93 - A Não apresenta;ão do ArtiSt.a/Bareda na data ajustada ensejará na de.voItJção de todo o
valor já adiantado ao empresário, bem como multa de 10% (dez por cento) do valor total do
c:adle ajustado com o empresário" devérá·ser pago. em moeda CDnente, recolhidos aos cofres
municipais.

a..ÁUSUt.A DÉaMA- CURDIÇÕES GERAIS

10..1- A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a·~ deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos.sefVÍÇ(lS ou da Adminisb'ação, respeitados
05 lirnitEs fegais e os dileitos assegurados a (l)N'fRATADA;

10.2 - Integram. o presente Corttratn, independéntemen. de. transctição, todos dooJmentos
que irS.ruiram ~ dispensa de ticitação e a Pmpostt de Pre;os da (l)f.l"fRATADA;

10.3- Não será permitidc> a OONTRATADA, st&empreitar de forma pardal 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 vinculado ao Processo Administrativo 034.12018 - lnexigibiIidade
OlO/2otB.

Di-rlét.or.í.a.dE· Licitações ê Contratos .........
CTR 1i46J201ll - 7inculado a Prefeitura ['(tmicipal de mm!!:!!\.CN?J i6.U6.15BjaOOl-87
Pacto - Vig{mcia 1-!/03/2018 â 10/0712018
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10.6 - Este contrato deverá ser 0Jmprind0 fielmente pela CONTRANTE E CONTRATADA, sob
penas ac;ões administrativas ou judiciais.

aÁlISUlA DÉCIMA PRDIEJRA - DA PUalCAÇÃO:

11.1 - Incumbirá ao Municipio providenciar a pubIicac;ão deste instrumento, por extrato, na
Imprensa Oficial m Município e no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme dispõe o artigo
61, parágrafo únim, da lei no 8.666/93.

a.AUSUI.A DÉaMA SEGUNDA- fORO

12.1 .. As partes signatárias deste Ôllbato elegem o foro da Coman:a de Carinhanha do
Estac.b da Bania, mm renúncia expressa a qualquer ooIro, por mais privilegiado que seja. f
por estal"em~ e contJatadas, assinam o,~ COnt:rat:o, em fi três) vias de . teor
e único efeito, na presença das testemt.mas abaixo.

(
!

TESTEMt.JNHAS:

---------------------------------------------------------------
Di fpt-nrl:ri doR r.í roi t''''Çi"H:''~ A Ccnr.r-a r o s
C'fR [)46/2013 '" "inculado ii Fr6feit:ura Municipal de lUIUinA C!>IPS16.116 .159í :lOOl-87
P.c~o - Vigência 19/03/1018 I 10/07/2018
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SEXTA-FEIRA. 06 DE ABRil DE 2018

ANO VI I N ~ 687

nIARIoOFICIAL no MUNICfPI

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 010/2018, formalizado através do Processo 034/2018 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: 30/06 do ano de 2018 com o artista "TARGINO
GONDIM"; através de empresário exclusivo Pessoa Jurídica: TOCA PRA NÓS DOIS
PRODUÇÕESE EVENTOSLTDA - CNPl 07.337.631/0001-40, sediada na Rua São
Vicente, nO 140, Santo Antônio - CEP48.902-070, na cidade de ]uazeiro/BA, pelo valor global
de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). IUIU(BA), 19 de março de 2018. Reinaldo
Barbosa de Góes - Prefeito Municipal.

documento foi assinado digitalmente Dor Procede Bahia - Processamento e Certrticaçào de Documentos Eletrórucos.
verificar as assinaturas vi'; ao sue https:!ivJ\vwportaldeassínalui'ascorn.br443 e utilize ,) codiqo 87C7-00iE-BEFO-2711
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DIARIOOFICIAL DO MUNICíPIO1
IUIÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 046/2018. 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: TOCA PRA NÓSDOIS PRODUÇÕESE
EVENTOSLTDA - CNPJ 07.337.631/0001-40,no valor global de R$ 64.000,00 (sessenta e
quatro mil reais). Objeto: Objeto: Pacto para Prestação de Serviço de Shaw Artístico Musical na
Sede da Contratante, em comemoração a "TRADICIONAL FESTADE SÃO PEDRO", a realizar-se
no dia: 30/06 do ano de 2018 com o artista "TARGINO GONDIM". Data Contrato: 19/03/2018 -
Vigência: 19/03/2018 a 10/07/2018 - Dotação Orçamentária: 01.04.2090/33.90.39. Origem do
Contrato: Processo Adm. 034/2018 - Inexigibilidade de Licitação 010/2018, art. 25,
Inciso III da Lei 8.666/93. Assinaturas: pela Contratada: Paulo Maciel Gondim; pela Contratante
Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.

dOGurr!ento tO! assinado digitalmente por Procede Bah.a - Processamemc e Ceruncaçéc de Documentos Eletrómcos.
vHliicar as assinaturas vá ao site nttpsi/!www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o códiqo 87C7-001 E-BEFO-27'11


