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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA,, A PREFETTURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES E A EMPRESA FOLIA
PROPAGANDA E PROIJIOçOES LTDA.

NESTA dAtA, A PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, EStAdO dA BAhiA, iNSCTitA NO CNPJ -
Cadastro dê Pessoas Jurídicas sob o n' 13.922.55410001-98, com endereço na Av. José Sampio, no

08, Prédio, Centro, nesta cidade, representrado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo o Sr. ANDRE

LUlz SAÍt pAlO CARDOSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro dê Pessoas Físicas sob o

n. 91.639.719-504 e portador do RG. No 746013930/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Glória

Sampaio, 47, Centró, Souto SoaresiBA, CEP: 46.990{00, de agora em dlante denominada

óôHiúraxre. e deoutro tado a Empresa FoLtA PR9PAoANDA E PRoMoÇÕEs LrDÁ, inscrita

". CNPJ 
".b 

n" 30.078.580/0001{9, com sede na Rua Ananias Azevedo, no184, loja 74, BairÍo TÍeze
de Julho, Aracaju/sE, cEP: 49.020485, doravante denominada coNTEâTâDAl representada neste

ato pelo seu depresentante Legal o Sr. José Pedro Celestino de Oliveira Sobrinho, brasileiro'

soleüro, inscrito no Cadastro de Pessoas FÍsicas (CPF) sob o no 022.146.865{9 e portador da CNH no

O47ilí37502, onde o gSNIBAIAIIE utitizando suas preÍrogativas legais,. com base no artigo 25,

tnciso lll, § 1o, da t-ei aooo oe zt oe junho de 1993 e .altêraçõê9-P!lt_el9res, combinado com a

tnstrução ão OZZOOs do TCM-BA, parEr casos de INEXIGIVEL t]911949.f^t-"]v-em-e acordam

ónro1111" proposta apres€ntada no ato de lNExlctBlLlDADE DE LtclTAçÃo No 0í8/2022PMsslN, a

celebração dó presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

cúu LA I- DO ETO

O presente contrato tem por objeto a contrataÉo de empresa para prestaçáo dos serviçOs de

Produçáo Musical para realizaÉo de 1 (um) show artÍstico mm apresentação do artista "Rafinha: O

Big Love" no dia 26 de Agosto, que será realizado em praça pública, em comemoração ao padroeiro

senhor Bom Jesus, Disfito de cistema, neste Município de souto soares/BA, de acordo com a

proposta apresentada no ato dê INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO n' 0'l8r2022PtlSStN.

parágÍafo único - O contrato será executado sob o regime descrito no Art. 60, lnciso Vlll' leka (a)' da

Lei 8.666/93.

GúUSULA II - DAAPRESENTACÃO

A CONTRATADA, por força do presente contrato dêveÉ realizar SHOW ARTISTICO, com o artista

abaixo especificado, nas seguintes condições:

a) RAFTNHA - O Btc Low - (dia 2610812022I mm Ínicio do show previsto enÚe o hoÉrio

de 23:00 às 00:30h do dia.27 to8t2O22, am duraÉo mínima de 01:30h (uma horas e

meia), em horas inintênuPtâs.

§ ío - Qualquer mudança na programaçáo por parte do GoNTRATANTE deveÉ ser comunicada com

antecedência a CONTRATADA.

§ 2o - caso ocona algum Íato que impossibilite a apresentação, t{s co_mo fenÔmenos da natureza ou

ãJrurç" maior, não acarretará nenhum ônus para a GONTRÂÍADA, ficando a mesma, no dirêito de

recebimento do valor deste contrato. E assim remarcado uma nova data para a realiza$o do evento de

ámúm a"orOo com o CONTRATANTE e disponibilidade na agenda da akaçáo ora contratada, ou

Éár"nà6. impossibilidade de apresentaçáo da mesma atraÉo, em deconência de casos fortuitos,
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devidamente comprovados, fica a CONTRATADA, na obrigação de subsütuir a ataçâo por outra do

mesmo nível.

§ 30 - As despesas com hospedagem, alimentação, camarim e dêslocamento dentÍo da cidade para a
Íealizaáo do show do artista e de todos os integrantes da banda, corÍerão por conta do
CONTRATANTE,

s 4c - É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, a segurança física do artista e equipe da
àtração acima rêlacionada e de seus equipamentos, a partir do momento da sua disponilidade no local
do evento.

CúUSULA ttI - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAMENTO:

para armprimento do que determina a CúUSU1A ll, o CONTRATANTE pagaÉ à CONTRATADA, o
valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela apresentaÉo do artista'

Os valores dêveÉo ser pagos atrâvés de transferência bancária, em conta titular da empresa

contratâda, sêndo realizados da seguinte forma:

! Pagamento antecipado, até no valor de R$ 25,000,00 (vlnte e cinco mi! reais), que deveÉ
ser pãgo até o dia 25tO8t2O22, o que coÍrêsponde a 50% (cinquenta por cento) do valor global

conhatado.

F Os 50% (cinquenta por oonto) restantes do valor contratado, ou seia, R$ 25.000,00 (vlnte

e cinco Àil râais), àeverá ser pago no dia da realizaÉo do show artÍstico, através de

transferência banúria em favor da CONTRATADA, mediante assinatura de recibo de
pagamento.

§ ío A antecipaÉo de pagamento seÉ de 50% (cinquenta por cento) do valor global deste contrâto

ônforme art. 7o, ll, § 10 e 20 da lnstÍuÉo N'022005 do TCM.

§ 2o Caso a GONTRATADA, se negar a apresentar no dia e horário citados na CIáUSUIá ll, os

ialores pagos a titulo de adianüamento, seráo ressarcidos ao CONTRATANTE, conigidos com basê na

TR, maii iàcidência 0,5% (meio ponlo percentual) âo mês, calculados na fração de í/30 avos, a @ntar

da data preústa para a apresentação.

cúUsULA ]V - DO PERIODO DE VGÊNCIA:

O presente contrato s€ inicia da data de sua assinatura, ou seja 16 de Agosto de 2022 e êxpirÍl-se no

diá í6 de Setembro de 2022, e/ou ao término dos serviços, findo este prazo as partes não teráo

nenhuma obrigação para c,om a outra.

CúUSU LA V- DO CRÉD|TO

As despesas deconentes da execução deste cont.ab coÍrerão por conta da seguinle dotaÉo:

llnldade Oryanrenáda: 02.12.01 - S*rcÍada Hunlclor,l de Cda,n e Turlsmo'
p-i. n6y4aáAet 2015 - ptomogáo das Alfuldadq Cultunis e Tndlcionals e Quilombolas-
Cta'sslÍiação Efr,nümtca: S3gO.3g'Outos Servlços de feíG€,,os 'Pessoa Juúdlca
FonE: 0 - R*utsos Otdinários

cúuSUI.A VI - DAS OBRIGACÔES TRABALHISTAS. FISCAIS E PREVIDEÍ{CúRAS.
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Ficam a cârgo da CONTRATADA, as despesas com oncargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais, resultantes da execução dêste contrato, em conformidade com a Lei 8.666/93, no sêu art.

71.
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cúu LA VII - DA

CúUSU LA X- DA VINcu AOP o

Faz parte integrante e complementar deste contrato o Processo de lneÍgibilidade de Licitaçâo no

018/2022PMSSlN, independente de sua t'anscrição'

Parágrafo únlco - A CONTRATADA manteÉ durante toda a execuçâo do contrato, todas as

condições de habilitaÉo e qualificação exigidas no Processo de lnexigibilidade de Licitâção.

cúuSULA XI - F

Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n'o

ús.sos.s4s-sz, portador da Matricula dê n.o 571, para exeroer as atribuições_ de Gestor de contretos

Administraüvos do Poder Execuüvo Municipal, ónforme Decrgto Municipal de n.o 172' de 26 de

agosto de 2021, publicado em 26 dê agosto d e 2021 no Diário Oficial do MunicÍpio'

CIáUSULA XII - DA ALTERACÃO DE CONTRATO:

O presente contrato pod€É ser alterado de @mum a@rdo, mediante a cêlEbração de termo aditivo.

cúusuLA xlll - DO FORO

O presentê contrato será rescindido na oconência das hipóteses previstas em especial nos Artigos 77

e 78, bem como a qualquer dispositivo da Lei no 8.666/93 e suas posteriores alteraÉes e, ainda nos

seguintes casos:

§1o - lnadimplência dê qualquer cláusula ou condiÉo deste contrato, por infração de uma das

[artes,quandó noüficado por escrito pela partê não infratora e não atendida no prazo de 48 (quarenta ê

oito) horas;

§ 20 - Transferência das obrigaçóes aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a

ãxpressa autorizaçãoe concordância de ambas as partes, por escrito;

§ 30 - Os casos fortuitos ou de força maior, seráo excludentes das responsabilidades da

CO]{fUteOl e da CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

cúusulA v[! - pA vlNcuLAcÃo LEGAL:

O prêsente contrato será regido pela Lei 8.666/93 e alteraqões posteriores, à qual as partes se sujeitam

para resolução dos cílsGs em que este instrumento fur omisso.

CLÁUSULA X- PENALI

A aplicação de p€nalidades deconentes do não cumprimento dos prazos e condiÉê,s 
-av-ançadas 

neste

"on't "to'd"o""-à 
em ennformidade com o disposto nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, sendo as

seguintes:
I --Advertência escrita, quando se tratar de infraÉo leve, a juízo do CONTRATANTE;

ll - Multa diária êquivalente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato;

iif - Sripen"ao tempóraria de paÀcipaçao em lióitação e impedimento de contratar com Administração

Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.
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Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir eventuais dúvidas decorÍentes da exodlção deste
contrato.

N*
PREFEITURA MU IPAL SOUTO SOARES

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessoÍes, a qualquer tÍtulo, cumprir o presente

contrato. E, por estarem juêtos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) üas de

igual teor, o representante do qIEÂIANIE e o repÍesêntante da EilIEAIADA, iuntamênte com

a! testemunhas, abaixo e a fudo presentes, para que se produzam os êfeitos legãis.

Souto Soares - BA, 16 de Agosto de 2022.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
CONTRATANTE

JOSE PEDRO CELESTINO. tusinado dê foíma d,sitâl Por JosE

DEoLTVETRA !á?x,1ffi#x:&"31**
SOBRINHO:0221 4686509 Dador 2022.08.16 r4í427 {3'oo'

FOLIA PROPAGANDA E PROMOçOES LTDA
CNPJ sob no 30.07E.580/000í{19

Rêpresentante Legal Sr. José Pedro Celestino de Oliveira Sobrinho
CPF no 022.146.865{19

CONTRAÍADA

LbZbal.t 77 L

4Pác.

Testemunhas:

av
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EXTRATO DE INEXGTBIUDADE OE LICÍTAçÃO

Procatso de lnêxlglbllldâdê dê Llcltaçáo no 0 l 8r20ZlP sslt{
Conffisntê: PreÍeitura Municipal de Souto Soares
CiIPJ: I 3.922.554/0001 -98
ObFto: Cont-ataÉo de empresa para prestaçáo dos serviço§ ds ProduÉo Musical para

realização de í (um) show artístico com apreseÍrtaÉo do artista "Rrffnha: O Big LoYa" no dia

26 d6 Agosto, que será realizado em praça pública, êm comemoração ao padroêiro sênhor Bom

Jesus, Distrito de Cistema, nêste Município dô Soúo Soar€si/BA.
ContÍatada: FOUA PROPAGALDA E PROÚOçôES LrDÁ, inscÍila no CNPJ sob no

30.078.580/0001{S, com sede Í}a Rua Ananias Azevedo, n'184., kia 74, Bairo Trszs de Julho,

Arac€júSE, CEP; 49.02GO85.
Valoi Global: R$ 50.000,00 (cinquênta mil reais)'
Embasamonto Lêgal: An. 25, lnciso lll, § 10, da Lêi 8.666 ds 21 dê junho do 1993 ê

alteraçóes posterior€s, combinado com a lnsEuÉo no 02/2005 do TCMSA
HomologaÉorAdJudlc!Éo: 16 de Agoslo de 2022.
AndÍó LuL Sampelo CâÍdoso - ProÍô]to Hunicipal

EXTRÂTO DE CONÍRATO

Conlr.to de Prq3tação de SeÍYlços no í59f2022PS-PMSS ' Procasso de lneÍgibilidade de
LicitaÉo n'. 0'l U2022PMSS|N
Conffianto: PreÍeituÍa Municipal de Souto Soares
CNPJ: 13.922.5í10001-98
Objeto: contEtação de empresa para prestação dos sêMços de PmduÉo Muslcal para

realizaçáo de I (um) show aítistico com apÍêsentação do adista 'Raf,nha; O Blg LoYÔ" no dia

26 d€ Agosto, que saÉ rêalizado em praça pública, êm mmêmoraçáo âo padroêiro SenhoÍ Bom

Jesus, DisEito de Cistsma, nêste MunicÍpio de Souto SoarêsrBÂ.
Contratsda: FOUA PROPACANDA E PROÚOçÓES LrDÁ, inscÍita no CNPJ §ob no

30.078.580/0001-09, com sede na Rua Ananias Azevêdo, no184, loja 74, Bairo Treze de Julho,

AracajúSE, CEP: 49.020{85.
valoí Global: R$ 50.000,00 (cinquentrâ mil reais)'
Embalamento Logal: AÍt. 25, lnciso lll, § 1', da Lêi 8.666 de 21 de junho de 1993 e

atteraçõ€s posterioÍes, combinado com â lnstruçáo n! 022005 do TCM-BA
ootaÉo órçamentáde: unidade OrçâmênláÍla: 02.12.0'l - S6crôtaÍia Municipal de

Cutlura ê TuÍismo.
Proj. Atlvldedê: 20l5 - Promoção das Atividades Culturais e Tradicionais e Ouilombolâs.

ClairlÍlcação Econômlcâ: 3390.39 - Outros Serviços dê Têrceiros - Pêssoa Jurídicâ

Fonte: 0 - RecuÍsos Ordinários
Data ds ContEto: 161OU2o2..
Prazo de vigência: 16|OBDO22 a '1610912022
Andú Lulz S.mpalo Cerdoso - Profslto unicipel

Esta docuÍnonto bl sslnado dlgitelmonto por SER SA Expodan
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Prefeitura de Souto Soares
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