
ESTADO DA BAHIA

PREFE]TURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. Io5é Sampaio, nr 08, PÍédio, Centro, soub Soa.es - Bahia, CEP 45.990'om

cÍltPJ 13.922.554/ml-98 - Telefar: (075) 3339-21$ / 2128

pRocEsso DE INEXIGIBILIDADE DE UCÍ|AçÂO No 019/2022Pres/N
âaNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS No 1ô7t2022PS-Pf,rSS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFÊ/TURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES E A EMPRESA KL
ENTRETENMENrO LTDA.

NESTE dATA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, EStAdO dâ BAhiE, iNSCTitA NO CNPJ -
Cadastro de Pessoas Jurídices sob o n' 13.922.55,í/0001-98, com endereço ne Av. José Sampio,,no 08,

Prédio, Cenlro, nesta cidade, representado neste ato pelo Chefe do Poder Execúivo o Sr. ANDRE LUIZ
SAMPAIO CARDOSO, brasileiro, cesado, inscrito no cPF - cadastro de Pessoas Físicâs sob o n'
91 .639-719504 e portador do RG. N" 74601 3930/SSP-BA, residenle e domiciliedo na Rua Glória

Sampaio, 47, Centro, Souto SoaÍes/BA, CEP: 46.990-000, de agora em diante d-enominãda

CONÍRATANTE, e de outro lado a Emprêse KL ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob n"

24509360/0001-00, com sede ne Rua Almiranle Banoso, no 276, salâ 01, Baino Rio Vermelho,
salvador/BA, cEP: 41.950-350, doravante denominada GoNTRATADA, representada neste ato pelo

seu Represenlante Legal o SÍ. LUCAS MATOS KARR, brasileiro, soletiro, inscrito no Cadastro dê
pessoas Físicas (cPD sob o n" 850.í60.045-87 e portador do RG n'940855526, residnete e domicilado
na Rua Caímen Miranda, 372, Apt. 201, baino Oituba, SahÍador/BA, CEP: 4í.810670, onde o
CoNTRATANTE utilizando suas prerrogativas legais, com base no aÍtigo 25, lnciso lll, § 1", datei 8.666

ãe 21 de iunho de 1993 e attereções posteriores, combinedo com a lnstrução no 02l2OO5 do TCM-BA'
pare cesos de INEXIGIVEL LlCll_AÇÃO resolvem e acordam conÍorme proposla apresentada no ato de
iNeXtOtgtttDlOE DE LIC|TAçÃO No 019/2022PMSS|N, a celebraÉo do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

CúUSULAI-DOOBJETO

o presenle contrato tem por objeto a contratação de êmpresa para preslação dos serviços de Produção

Musical para realizaÉo de 1 (um) show artístico com apresentação do artiste "Kart Love" no dia 23 de

Setembro, que será Íealizado em preçá pública, em conEmoração ao festejos tradicionais do Distrito de

Segredo, neste Município de Souto Soares/BA, de acordo com a proposla apresentada no ato de

TNEX|GtBTL|DADE DE LICITAçÃO no 01 9/2022PMSSlN.

parágraÍo único - O contrato será execúado sob o regirne descrito no Art. 60, lnciso Vlll, letra (a), da

Lei 8.666i93.

CúUSUI-A II - DA APRESENTACÃO

A CONTRATADA, por força do píesente conlrato deverá realizar SHOW ARTíSICO, com o artiste

abaixo especiÍic€do, nâs seguintes condições:

al KARÍ LOVE - (die 23t\gl2L22), com ínicio do show preüslo entre o horário de 00:00 às

01:3Oh do dia 241ot2022, com duração mínima de 01:40h (uma horas e quarenta minutos),
em horas ininlerÍuPtas.

§ ío - Qualquer mudança na programação por parte do CONTRATANTE deverá ser comunicada com
antecedência a coNTRATADA.

s 20 - Caso ocona algum fato que impossibilite a apresentação, tais como fenômenos da natureza ou de
fôrga maior, não acànelaÉ nenhum Ônus para a ç6NTRATADA, Ícando a mesma, no direitô de
recebimento do valor destê contrato. E assim remarcado uma nova data para a realização do evento de
comum acordo com o CoNTRATANTE e disponibilidade na agenda da alração ore conlratada, ou
havendo impossibilidade de apresentaçâo da mesma atração, em deconênde de casos foíuitos,
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devidemente comprovados, Íicâ a CoNTRATADA, ne obrigaÉo de substituir a atraÉo por outra do
mesmo nível.

§ 30 - As despesas com hospedagem, alimentação, cemarim e deslocamento dentro da cidade para a
iealização dô show do artisla e de todos os integranles da banda, coÍrerão por conte do

CONTRATANTE.

s 40 - É de inteire responsebilidade do CONTRATANTE, a segurança Íisica do artista e equipe da atraÉo
ácima relacionada e de seus equipamentos, a partir do momento da sue disponilidade no local do evento.

CúUSULA III - DO VALOR E CONDICÕES DE PAGAMENTO:

para cumprimento do que determina a CúUSULA ll, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o

valor globâl de R3 5O.0OO,O0 (cinquenta mil Íeais), pela epresentaÉo do artista.

Os valores deverão ser pagos através de lransferência bancáriâ, em conta titular da emprêsa contratada,

sendo realizados da seguinte forma:

> Pagamênto antecipado, até no valor dê Rs 25.OOO,0O (vinte e cinco mil Íeais), que deverá

seipago até o die iltOgtZOZZ, o que conesponde a 50o/o (cinquenta por cento) do valor global

contratado.

> os 50% (cinquenta por cento) Íêstantes do valor contratado, ou sêja, R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais;, devbrá ser pa!o no dia da realizaÉo do show artístico, através de transferência

bancária em favor da CONTRATADA, mediante assinetura de recibo de pagamerno'

s 10 A antecipaçâo de pagamento será de 50% (cinquenta 
-por 

cento) do valor global desle contralo

fonforme art. 7o; ll, § 1" e 20 da lnstruÉo No 022005 do TCM.

§ 20 Caso a CONTRATADA, se neger a apresernar no_dia.9l93tio citados na CúUSUI-A ll, os valores

f,agos a tituto de adiantamento, seráo resiarcidos ao CONTRATANTE, conigidos com base na TR, meis

inO-Oência 0,5% (meio ponto percentuaD ao mês, calculados na freção de 1/30 avos, a contar da data

prevista para a apresentação.

cúusuLA rv - Do PERíoDo DE vlcÊNclA:

O presente contrato se inicia da data de sua assinatura, ou seja 15 de Setembro de 2022 e expira-se no

diá 15 d" Outrburo de 2022, etou eo término dos serviços, findo este prazo es partes não terão nenhuma

obrigação pera com a outra.

cúusut-A v - Do cRÉDlro oRcAMENTÁRlo:

As despesas deconentes da execução deste contrato conerão por conta da seguinte dotação:

alnidade OÍçamenÉia: 02.12.01 - secrcteria ltunicipal de cultun e Tu,ismo'
i*j, eUriaáO.t ZolS - promoção das Atividadg Cutturais e Tndicionais e Quilombolas.
iàíii.çao e"onômica: 33ti0.39 _ outros serviço§ de rerceiÍos - pessoÉ Jutídica
Fonte: o- Recursos ordinários

cúUSuLA VI - DAS OBRIGACÕES TRABALHISTAS. FISCAIS E PREVIDENCIÁRNS.

Flcam a caÍgo da CONTRATADA, as despesas com encargos trabalhistas, previdenciaíos, frscâis e

coÁerciais, iesuttantes da execução deste contralo, em conformidade com a Lei 8.666/93' no seu ert'

71.
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cúusuLA vrl - pA REsc§Ão:

O pÍesente contrato será rescindido na ocoÍrência das hipóteses preüstas em especial nos Artigos 77 e

ZAi úm como a quahuer dispositivo da Lei no 8.666/93 e suas poíeriores alterações e, ainde nos

seguintes casos:

§1. - lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infração de uma das

ãartes,quanoà notiÍicedo úr eàcrito pela parte não inÍratora e não atendkla no pÍazo de 48 (quarente ê

oito) horas;

§ 20 - Transferência das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmer e, a terceiros, sem a expressa

ãutoízaçãoe concordância de ambas as partes, por escrito:

§ 30 - Os cesos Íortuitos ou dê Íorça maioÍ, serão excludentes das responsabilidades da CONTRATADA

e da GoNTRATANTE, na Íorme do C.C.B'

GúUSUI-A VIII - OA VINCULACÃO LEGAL:

o presentê contralo será regido pele Lei 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam

paia resolução dos cilsos em que este instrumento for omisso'

GúUSULA IX - PENALIDADES:

A aplicação de penelÚades deconentes do não cumprimento dos prazos 9 corÉiç9?^a-v-a.1çâdas neste

à"iàtõ'àáÀ":a em conÍormidade com o disposto nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, sendo as

seguintes:
i-Iàrertencia escrita, quando se trataÍ de infraÉo leve, a juízo do CONTRATANTE:

ir -úrniolári" equivaiehte a 2oÁ (dois por cento) do valor.global do contrato:

iir -éràp"niaá t"rpóraria de páÀÉipãçao em liáitação e iárpedimento de contratar com Administragão

Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

cúusul-A x - DA vlNcuLAcÃo Ao PRocESso LlclrATóRlo:

Faz parte integrante e complemenlar deíe contrato o Processo de lnexigibilidade de Licitação n'

019/2O22PMS§lN, independente de sua transcrição'

parágrafo único - A CONTRATADA mârÍerá durante tode a erecução do.contrato' todas as condiÇões

;; üliti6çãó 
" 

quetmcaÇão exigides no processo de tnexigibitidade de Licitação.

cúusul-A xl - DA FlscALlzAcÀo:

Este contrato será fiscalhado pelo servidor Rodrigo vieira Andrade, inscrito no cPF de n o 035'303 545-

,;,;,üõ; dã üatricuta oe n..'iii,-ààrãereióias.atribuiçôes de Gestor de contratos Administrativos

ãá'ÉóJã, Execúivo uunicipat,ãiármJóáóreto uuniciÉat de n: 172, de 26 de asosto de 2021,

õ"oii*oó ". zo áe agoío áe 2021 no Diário oficialdo Município'

GúUSULA XII . DA ALTERACÃO DE CONTRATO:

O presente contrato poderá ser alterado de comum ecordo' mediânte a celebração de termo aditivo'

cúusuLA xlll - Do FoRo

Fica eleito o Foro desla Gomarca pera dirimir eventuais dúüdas deconentes da execução deste cÔntreto'

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus su@ssoÍes, a qualquer título, cumprir o presente

contrato. E, por estarem justos e contratrdoi, assinam o presente insirumento em 03 (tÍês) vias de igual

3
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teor, o represenlante do CoNTRATANTE e o represêntante da CoNTRATADA, juntamente com as

testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Soulo Soares - BA, 15 de Sêtembro de 2022'
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PREFEITURA DE SOUTO SOARES
ANORÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO

GONTRATANTE
tusinado deforma digital PoÍ

KL ENTRETENIMENTO xrexrnrrnrtrrleuro
LTDA:245090600001 0o 11DAr450e060000r0o

Dadosi 2022.09,15 22',19t32 Z

KL ENTRETENIMENTO LTDA
CNPJ sob n' 24.í)9.060/0001-00

Representante Legal Sr. Lucas Matos KarÍ
CPF n' M8.899.935'92

CONTRATADA

"27'í?

Testemunhas:

RG: b 11..« - Z\

4Pâs.
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EXÍRATO DÉ INEXIGIBILIDADE DE LICÍTAçÁO

Procâs5o do lnêxlglbllidada do UcÍtegão n' 0í9/2022PMSSIN
Contratante: Prefeitura Municipal de Souto Soares
CNPJ: 13.922.59/000í-98
Objêto: ContrataÉo de empresa para píestaçáo dos seMços de PÍoduÉo Musical para

reelizaÉo ds 'l (um) show artÍsuco com apresentâÉo do aíti§ta "Kslt LoYe" no dia 23 de

Setêmbm, quê será Í€alizado êm praça pÚblicâ, êm comomoraÉo ao Íostejos lradicionais do

DistÍito d€ S€gredo, nêstê Municlpio de Souto Soar6s/BA.
Contratad.: r(L E TREÍE mENÍO LÍDA, inscrita oo CNPJ sob no 24.509.060/000140, com

sede na Rua Àmirants BaÍroso, n276, sala 01, BaiÍro Rio VeÍmelho, Salvâdor/BA, CEP: 41.95G
350.
ValoÍ Global: R$ 50.000,00 (cinquenta mil Íeais).
Embasamônto Legel: Art. 25, lnciso lll, § 10, dâ Lei 8.666 de 21 de iunho de 1993 e

alteraçóês postoriorBs, combinado com a lnstrução nô 022005 do TCM-BA
Homolog.qSo/AdjudlcaÉo: 15 dê Setêmbro de 2022.
André Lulz Sampalo Cerdo3o - Prsfeho MunlclPal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato do PÍ€st ção dê SotYlços no 167r2022PS+tlSS ' Procosso de lnsxigibilidads de

Licitação n'. 0'l 9/2022PMSSlN
Conffiãnto: Prebitura Municipal de Souto Soares
CNPJ: l 3.922.554/0001-98
Obreto: ContrataÉo dê empr€sâ para pÍêstaÉo dos seMços dê PmduÉo Musical para

ÍaalizaÉo dê 1 (!m) show artÍstico com apresentação do aíista "Krrt LoYe" no di8 23 dê

Sôt6mbío, quê seÉ realizado sm praça pública, em comemoráção ao fêstêi)s tÍadicionais do

Distrito de Sêgredo, n€slê MunicÍpio de Souto SoarBs,/BA.

contratâde: KL EÍVTRETENIÚENTO LTDA, inscÍitâ no CNPJ sob n' 24.509.060/000140, com

sede na Rua Almirante Barroso, n276, sala 01' BairÍo Rio VeÍm€lho, SalvadoriBA, CEP: 41'950-

350.
Valoi Globel: R$ 50.000,00 (crnquenta mil reais).
Emba3amonlo L.gal: AÍt. à5, lnciso lll, § ío, da Lei 8.666 de 2'l de junho dê 1993 e

alteraçôes posterioras, combinado com a lnstução no 022005 do TCM-BA

Ootaçeo ôrçamentáíla: Unldede Or9âmentáda: 02.12,0'l - S6cÍstaria Municipal do

Cultura e TuÍismo.
ProJ. Atlvldldê: 20'15 - Promogão das Atiüdades Culturais 6 Tradicionais 6 Ouilombolas'

Clásificação econômlca: 3390'39 - Outos S€rviços de Torcairos - Pessoa JurÍdica

Fontê: 0 - Recursos OÍdinários
Oata de ContÍato: 1510912022,

Pn zo ds Vfgênci.: '1510912022 a '1511012022

Andrá Lulz Sampalo CaÍdoso - PÍêialto unlclpal

Eltâ .lôdny!.nlo bi eslenádo diqilálmonle po. SERASA Erperian
É3S6E7C6oE65ADí 5D503CO6BE806«]FF

Diório Oficiol do

Prefeitura Mu de Souto Soares
Contrato

Rua Eubcio Vieira Mana I 0 I Cenbo I Souto Sosr3s-Bâ


