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9oNTRATO DE PRESTÁçÂO DE SERI/IçOS 

'F 
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CONTRAÍO OUE E,YIRE S' CELEBRAU À PREFEITURA
,,/UNICIPAL DE SOUÍO SOÂRES E A E'IPRESA
,r{ocE,Ú7Es PROOU9ÔES ÁRíSrrCáS- flE

Nêsla data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE soUÍO SOARES, E§tãdo dâ Bahia, inscÍita no CNPJ -
câdastÍo de Pessoas Jurídcas sob o n" 13.922.554/mO1-98, com êÍrdêÍ!ço ne Av. Josá SanlÍo, no

OE, PÉdio, Csntro, nesls cidado, ÍspÍasenlsdo nê8ls ato pêlo Chêh do Poder Exeortivo o Sr. ANORÉ
LUlz SAmPAIO CARDOSO, brasilâiro, casado, inscrito no CPF - Câ&súo de P$soes Físicas sob o
n' 9í.639.719§(N e poÍtador do RG. No 7{601393USSP-BA Íêsidcntê e domicilbdo na Rua Glóriâ
Sempeio, 47, Centro, Soulo SoeÍês/BA, CEP: 46.99(XD0, d€ sgora om diarÍ€ denominada
COÀ,TRATANTE. e de outro lado a Enpresa INOCENTES PRODWÓES AFJIS7,CAS - rrE, in§cÍita
no CNPJ sob no 32.281.403/0001-{2, com sede ne Rue São João,26, sale 1'10, BaiÍÍo São cÍistóvão,
Sâlvador/BÀ CEP: 41.50G290, dorevents denominada CONTRAIADA. r3prêssnls& nêste slo pêlo

sêu RepÍssenlenle L6gal e Síe. UUAN At RELI,A DA SILVÀ bÍssil€ira, 3olêtira, inscÍit no Câ&31ío
de P€ssoas Físicãs (cPF) gob o no 013.713.1í$10 ê poÍte&Íe do RG nc 099254690 SSP/BA,
residente e domicilada na Rua Joaquim FâÍrêirâ, í2S7, bloco 01, Apt 01, baiÍÍo JâÍdim ('es MsrgsÍides,
Salvador/BA, CEP: 41.502-200, onde o CONTRATÂ,\IIE utilizando suas PÍ8íogalivât l6gei3, com
bsse no artbo 25, lnciso lll, § 10, de L6i 8.686 ê 21 dê junho de 1993 e eltêreÉos-posloÍiorês,
comt inado com a lnstruÉo no 0212005 do TCM-BA. pera casos de INEXGÍVEL LICITAçAO resolvom
ê a@ídem confurm6 troposta aPíesonteda no sto de INEXIGIBIUDAD€ De LICTTAçAO N"
020r20ZlPHSSlN, â côlêbreção do pÍêsântê INSTRUMENTO CONTRATUAL, Ínedhnle as dáusulas a
seguir:

cúusutár-oooBJETo

O pÍBsente contato tem por objeto e contratâÉo de empÍB§a para presiaçáo Ôs seriços de
ProduÉo Musical para realzaÉo th I (um) süow 8Ítíslico com apresentaçâo do aÍlista «O Po€lt" no

dia 24 de Seiembío, que sorá realizado êm pÍaça p..rblica, sm coínôrora$o ao bstefo§ fadcionsi§ do
pâdÍoeirc Sâo Miguêl Arcânio no DisüÍito dô Segísdo, ne§te MuniÍpb dê Soub SogP!Eâ,-de- acordo
i:om a proposta apresêntada no ato de INEXIGIBILIDADE DE UclrAçÀo n'020r2022PrsslN'

perágÍaío único - O contrato será oxeculgdo sob o ÍegiÍnê dêscÍito no AÍt 6o, lnciso Vlll, letra (a), da

L€i 8.666/93-

CúUSULA II - DA APRESET.ITACÃO

A GoNTRATADA, por forçâ do prêsênto contreto devôrá íEalizâÍ SHOW ARTíSTICO, com o ertistâ
ebeixo especiftcado, n8s seguintes condiÉês:

4 O Í+OE[A - (dia 21fr9ti2022), com ínicio do shor pÍevisto êntrB o hoÉtio de 00:00 às
01:30h do üe 2$fi2022, com duraÉo mínirna de 0l:30h (uÍna horas ê tinta minutos), êm
hores inintêmJÉâs.

§ 1'- QualquêÍ mudenç8 ne pmgramação por parte do CoNTRATANIE ds\rêrá ser Gomunicsdâ com

antecedêncie a CONTRATADA.

§ 20 - Caso ocorra algum Íalo qus impossitilito a apÍrsenleção, laiÊ coíE fênôÍlBílos de natuÍeza ou

ãe Íorça maior, não acanetará nenhum ônus pare e @NTRAIADA, ficândo a ÍÍlâ3lÍ!e, no dirÊiio dê

recebiinento do velor d6slê contreto. E assim ÍemeÍcado urna nova data Pare â ÍeelizâÉo do ewnio dê

comum acordo com o CONTRATAITITE c dieponiblidadc na

Pás.

da atÍeÉo oÍa contretade, oü
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havêndo iÍnpossitilidâde dê apí€sentaÉo da ÍnesÍna atreÉo, em dêconânciâ dê casos ioÍtuitos,
devkiaÍnente coÍÍpftlvados, fica a CONTRATADA, na obÍigsção de substituir e eúaÉo por outra do
mêsmo nívê|.

§ 3o - As despesas com hospedagêÍÍr, alirÍEntaÉo, cameÍim e deslocaínonto d6nüo de cidsde para a
rsalizeÉo do show do eÍtbta ê do todos os inlegrâÍ êi de banda, coí€rão por conta do
CONTRATANTE.

§ 4' - É de inteira Íesponsabilidadê do CONTRATANIE, a Eegurançs fisba do artista ê êquip€ de
atraÉô acimâ ÍelecionEda e ê sêus oquipsrnontos, e pâítií do moÍnênb da sua dbpodlk adê no local
do ev6nto.

Para cumpriÍÍlento do que dotsÍminâ a CúUSUIá !1, o CONTRATANTE pagaÉ à COiITRATÀDA, o
valor global dê Rl 50.{X}0,ül (clnquenta mll rcai!}, p€lâ âprêsêntação do artista.

os valoÍês devêrão ser pagos etreyés de fanstsÍência bsncárh, em @nla litular da empÍEsa
contretada, sêndo Íêefizados da soguintê bÍma:

PagâÍrEnto enEcipado, até no valor dê Rll 25.{t{r0,00 (viírtê ê cinco mil É.b), çe deveÉ
ser psgro atrá o dia 21$9n022, o que conespon& a 50% (cinquents por cÊnb) do valor globâl
contratado.

GúuSuLA M-DO PEilODO DEUGÊ]IICIA:

O pÍesente contrato se inicia dâ data dê sua assinatura, ou sêja 15 d€ Sêtêmbo & 2022 ê expira-se
no diâ 15 de Outubum de 2022,6/ou ao térÍdno dos sêrviço3, findo esto pÍazo as partes náo 16rã0
nênhuí)â ôbrigação para com a outra.

cúusulj v-po cRÉpfio oRcAmENTÁRlo:

As despêsâs decorÍêntes ds êxe(,rção doste conHo @nêÉo por conte da soguinte dotaçáo:

Unt&dê orys,r,É, ür*É OZIZU - SecíúÍí. tutt'clrp/l de Cdtun c Íur,g,ttp.
ProJ. Atffi: zn 5 - Prunoção k ArffiedíE Qúar,,b e fu,d/lcio,Úb e Qullo,t,p,És-
Cras3rrrc.g$ Eêonórnic : 338O,r0 - Ot tÍo! SeMçc de Terceiroe - Pasoe,hrÍídb.
Forríe: 0- Reclrísos Oídlrút 8

2

Peg.

Os 5096 (clÍrquêÍrtr por conto) Íêstentet do valor contratrdo, ou $ja, R$ 25.$0,00 {vinte
e clnco mí Íêeis), dêvêrá sêr pego no die da Í6slizeÉo do show aÍtíslico, atrâvás dê
bansíerêncta banqiria em flvor da CONTRÀTADA, Ínêdiante assinatura dê rêcibo de
pagaÍnento.

§ 10 A antecipação dô pegEmento será de 50pÁ (cinquenta por centQ do valor global dsís contralo
confoÍÍÍE arl 70, ll, § 1o ê 29 de lnsfuÉo Àl'02/2005 do TCM.

§ 29 Ceso a CoNTRAIAÍ)4, s8 negaÍ 8 apressnlaÍ no dia ê horário citados na cút SULA ll, os
veloÍes pâgos a t'tulo dê adenteÍnenlo, serão ÍBssaÍ&s ao CONTRATAI{TE, coÍÍigidos com basê ne
TR, ÍÍr8is incidênciâ 0,5% (ínÊio poítto pêÍcenüral) eo ÍÉs, cdorlsdos ns n8Éo dê 1/30 avos, e contsr
da data prBvists para a apresenlação.
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cúusuLA vl - DAs oBFüGÁcOEs rRABALHtsrAs. FtscAts E preuDEÍ{cÁRtAs.

Ficam a cargo de CONTRATADA, as despesas com êncargos tmbalhislas, pÍevidôncjarios, Íiscais e
comerciais, resultantes da êxeqJÉo dêste confato, em onbÍmided€ com a Lei 9.666193, no sêu art.
71.

cláusulA v[ - pA REsclsÃor

O presente contrâto §erá rescindido na oconência das hiÉtêses píêvístas cm especàl nos Arligos 77
e 78, bêm como a qualquer dispositivo da Lei no 8.66&93 ê sue3 posteÍioÍ$ atbrações e, aináa nos
seguintês cesos:

§1o - lnadirÍplêncie d€ qualquer cláusula ou condição deste contrâto, poÍ infâçáo dê uma des
pertes,quendo noüficedo por escÍito pêla paÍte nâo inhalora e não atendida no prazo âe la (queÍrnta e
oito) horas;

§ 20 - TransfcrÊncia das obigações aqui contratadas, paÍchb ou btalÍÍEnte, a tarcêiÍo6, sem a
êxprassa autoÍizâçâoo concoÍdância dê embes as paÍtÊ3, por esoito;

§ 30 - os casos brhtitos ou de foça nuior, seÉo êxcludontes das íêsponsabilidâdss da
CONTRATADA ê da CONTRATANTE, na torma do C.C.B.

aáUSULA VIII - DA VINcT,IácÃo LEGAL:

O pÍesênte contrato sêrá Íegido pêh Lei 8.6ffi193 6 altêrâÉês postorioíes, à qual ss parlss se sujeitem
para resoluçáo dos casos em que este inglÍurnento fur oÍrÍsso.

CúUSULA Ix - PENAUDÂDES:

A edicação de penalidadês doooí€ntes do não drpÍiÍÍEnlo dos prazos ê condiçõss evançâdas neste
contreto dar-sê-à êm conbÍmidadê com o disposto nos aíigos 88 e 87 da Lei n. 8.666i/93, sendo as
seguintos:
I * Advêrtência escÍiiE, quando sa trátâr ds infrâÉo leve, a juízo do COMRATANTE;
ll - Multa diária equivâlente â 2% (dois por cento) do vator globel do conHo;
lll_- Sus_qgnúo tgmpóralta de paÍticipagão em lidi8ção ê inpêdiÍnento dê contrabr com AdministrsÉo
Pública Municipal, por até 02 (dois) ânos.

cúusurÀ x - DA vtNcur-AcÃo Ao pRocEsso LtcÍTATóRo:

f?: p"rt6 !!!"ggnÉ e comploínontar dcstê contrato o pÍocosso rtê lncngibilidde de LicitaSo nc
0192022PMSSIN, indêpondênb do süa banscÍiÉo.

Parágnfo únlco - A COIITRATADA ínanterá durânta bde a e)(scugâo & confsto, todâs as
condiSes ê hatÍ[taÉo e qualificação exigidas no Prccasso 116 lno«igit H;d6 do UcitrÉo.

cúUsUI.A xI - DA FlScALtrAcÃo:

Este contrâto seÉ fiscalizâdo pêlo sêÍvidtcr Rodrigo Mêirâ Andradê, hscrito no CpF de n."
035.303.54+97, portrdor de Matricula de n.o 57í, peÍe exeÍcer âs atÍihríÉes de Gostor de Conlretos
Administretirros do Podêr Exêcütivo Municipal, conÍoÍrnê Decreto Municipal de n." í72, de 26 de
agosto de 2021, publi:ado 6m 26 dê agosto de 2021 no Diário Oúdat do Município.

J
Pá9.



Fica elêito o Fom desta Comarca para dirimir êvênluâis dúvides dêconEntos da execuçáo dêste
contrato-

As partes_contratentês obdgeír-ss poÍ si e por sêus suooEsoÍea, a qualquêr útJlo, o.tÍÍlpÍir o pr€gente
confato. E, por eslaÍêm justos 

,e- conralados, essinam o p.esente instrumento em os ltcsj vias oe
igual têor, o.rêpÍ€§sntrntê do CoNTRATANTE e o rêpÍEsentante da GoNTRATADA. jun'umánte com
âs testemunhâs, abako s I tudo pÍBsenhs, para que sê produzam os eteitos tegeis. -

Souto Soares - BA, 'l 5 de SetêmbÍo de 2A22 .

ESIADO DA BAHIA

PREFEruRA MUI{IOPÂL DE SOT'TO SOÀRES
Au loaé Serap*r, ne (B, Prédb, Cartro, Sosb Serrs - g.hh, CEp ilS.9llO-OOO
c[rp, 13"c1255{mo1-98 - Iêtcíu: lo75} rgí§-zála I ,1ra

CIáUSUI.A xII - DA ALTERÂGÃo DE GoilTRATo:

O presêntê contrato poderá sêr alGrado dê comum âcoÍdo, nEdiante a celebraÉo de tenÍlo aditjvo.

xlI - DO FORO

DE SOUTO SOARES
ANORÉ Urtr SAmpXr CAnOOSO

COT.ITRATANTE

INOCENIES ARTISITCAS - ME
CNPJ sôb no 32.28í.rt03r000í{2

RepÍe!êntantê Legal Sn. Lilian Auélia da Silva
CPF no 0í3.7'13.í1S'í0

CONTRATAOA

Teslemunhss
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t§ã' ESÍAOO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAI DE §OUÍO SOARES

Âú ,osé Samp.io, nl 08, Prédlo, CêntÍo, Soúto §r..ê. - 5.h1., CEP 46JIX){)0O
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EXTRATO DE INEXGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Procarso de lnexigibilidadê dê LicitaÉo n' 020/2022PUSS|N
Contralantê: PrêÍeitura Municipal de Soulo Soares
CNPJ: 13.922.5 /0001-98
Objeto: Contratação de empresa para prestaÉo dos serviços dê Produção Musical paía

realizaÉo de I (um) show artíslico com aprêsentaÉo do artista "O Poêta" no dia 24 d€

Sotembro, que seÍá realizado em praça pública, em comemoraçáo ao festejos tradicionais
do pad.oeiro São Miguel Arcanjo no Distrito de Segrêdo, neste Municlpio de Soulo
Soares/BA.
Contratada: /INOCENTES PRODUçoES ÁRIíS,ICÁS - ilE, inscrita no CNPJ sob no

32.281.4031000142, com sede ne Rua Sáo João,26, sala ll0, BaiÍo São Cristóvão,

Satuador/BA, CEP: 41.50G290.
Valor Global: R$ 50.000,00 (cinquênta mil reais).
Embaaamanto Legal: Art. 25, lnciso lll, § 1o, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 €
alterações posteriores, combinado com a lnstruÉo no 022005 do TCM-BA
Homologeção/Adjudicaçáo; 15 de Setembrc de 2022.
Andró Lulz Sampaio Cardoso - Profelto Munlclpal

EXTRATO DE CONTRATO

Contralo de PrêstaÉo de SêÍvlços no i68/2022PS-P SS - Processo de lnexigibilidade de
Licitação no. 020/2022PMSSlN
Contrâtantê: PÍeleitura Municipâl de Souto Soares
CNPJ: 13.922.554/0001-98
Objolo: Contratação de empresâ para prestaÉo dos serviços dê Pmduçáo Musicâl para

realizaÇão de 1 (um) show artístico com apresentaÉo do artista "O Poeta" no dia 24 de
Setêmbro, que seÍá realizado em praçâ pública, em comemoração ao festejos tÍadicionais
do padro€iro São Miguel Arcanjo no Distrito de Segredo, nostê Município dB Souto

Soares/BA.
Contratada: INOCENTES PRODUçÓES ÂRIíS,ICÁS - ií8, inscrita no CNPJ sob no

32.281.4031000'142, com sede na Rua Sáo João, 26, sala fio, Baino São Cristóváo,

Salvador/BA, CEP: 41.50G290.
ValoÍ Global: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Embasamenlo Legal: AÍt. 25, lnciso lll, § t", da Lei 8.666 dê 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, combinado com a lnstrução no 022005 do TCM-BA
Dotação Orçamentárla: Unldade Orçâmentáír: 02.12.01 - Secretaria Municipal de
Culturâ e Turismo.
Proj. Atividade: 20'15 - Promoção das Atividades Cutturais e Tradicionais e Quilombolâs.
Cl*sificação Econômicâ: 3390.39 - Outros Serviços de ÍeÍceiros - Pessoa JuÍÍdica
Fonle: 0 - R€cursos Ordinários
Data de Contrâlo: '15logl2122.
Prazo dG Vigência: 15ngl2022 a 1511Ol2O»
AndÍÉ Lulz Sampalo Cardoso - Prsfello llunlclpal

Rua Eutacio Viei.a Viana l0lC€otro I Souto Soaíes€a

E§tê cloãirn€nb Íoi assinado ditilâlmente por sERAsa Elp€nan
E236D6EB3A?355E675E5765654204FF8

Contrato


