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coNTRATo oe pResreÇÃo DE sERVIÇos N' 133/2022PS'PMSS

áÉr. otsprr',tse oe ltctrqÇÃo N' 089/2022PMSSol

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

úúr.ricipll DE souro soAREs E o sR' Dloco
CEDRO DOS ANJOS.

Nesta data a PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES' Estado da Bahia inscrita no

CNPJ - Cadastro Necronai O" É"i'o" Jurídrcas sob o no 13 922 554/O0O'l-98' localizada à

Avenrda Josê sanrpaio. oa 
-cántio. 

souto soares-Ba. reoresentado neste ato pelo Prêfeito

l\,lunicrpai o sennor aNone r-Üiz ôÀMPAIO cARDoSo. portador do RG n ' 746013930/SSP-BÀ

e cpF n 916 397 195-04. '"Jãnt" 
á ciomrcitiado na Rua GlóÍia sampaio. No 47. Centro nesta

Crdade doravante o"no.,n"do 
-§9NT815f 

t1g1g e oo outro lado o senhoÍ' DIoGO CEDRO OOS

ANJOS. lnscíri. no cPF sorr-n;-ã6ãõ-ãE54 e RG no 10109367-51 SSP/BA residente e

domrcrlrado à Rtla Ercnrldes So,ttê'niot sin Centío Mulungu do Morro - BA' 
-CEP ,44 

885-

OOC doravante ounorn,n.o"- 
-&üB.AIA!9 

olde . a. cOruf Rera=Nre' utilzando suas

prer.cgal|vaslegalScomo,..nffi"lSoll,daLer8§66oe21dejunhode1993e
aiteraÇÕes postencres 'u"o'i"* ã ãco'O'* na celebração do presente INSTRUMENTO

CorliRntuRL rl]ediante as clàusulas a segurÍ
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cLÁusula l- Do oBJETlvo E REGIME DE EXECUÇAo:

O pÍesente contrato tenl por objetrvo a prestação 1: :tryiçot 
reÍerente apÍesentaçáo de dois

shcws Artislicos .or.n o ."n,or. iidiog'i'hã'; no'dra 23 de Junho de 2022 em comemoraçáo aos

iracilcronars feste.Jos de sao .roãà-Éãiista e no dra 1c de Julho de ?o22 em comemoração a

i",ár.,pãia" J"iie Munrcipro a serem realrzados em PraÇa Pirbhca na secle

§ 1": Os seívlÇos se!'ão executados com o reglnle descrito no aít 6' inciso Vlll' letra (a) da Lei

CLÁUSULA II - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO:

para cumprimento dc que trata a cLAUsuLA I a CoNTRATANTE pagarà o coNTRATADo o

valcr olobal de R$ 5.380,00 i;;t-;i; t**ntos.e oitenta reais)' peíazendo o valoÍ de câda

Show o valor de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscêntos e noventa reais)' apÔs a prestaÇão dos

se!'vtÇos atestados pelo Setor Competente

cLÁusutr lll - DO PERIODO DE VIGENCIA:

O presen{e conlÍato se tnrcia no dQ 2010612022 e exprÍa-se no diã 30/0712022' término dos

servrÇos findo este p,r,o '! ;;ttt; ;" terào nenhunla obrigação para ccnr a outÍa salvo

oagamentos que poí ventura esteiam em atraso'

cLÁsuLA lv - Do cREDlro oRÇAMENTÁRlo:

As ciesrresas decorrentes dâ execuÇão deste contÍato correrão por conta da Seguinte dotaÇão:

Unidade Orça tentária: 0?'12'01- SecreÍaíiâ M'inictpal-de Cullura e Turismo'

Ação: 2015 - Pronroção a;r'J'Ãti'i'iiuiu" Cutturais' Tredicionais e Quilombolas'

crassificaÇâo Econô'mica;;;;õiaoo-'-õrir."" sêrviços de Íarcairos ' Pessoa Física
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cr-Áusula v - DA NEGATIve oe nsr-aÇÃo DE EMPREGo'

O píese.te conlrato não iem nen] geÍa quaisquer vinculos empregaticios' signllicando tào-

sornente PrestaÇào de servlÇos

ct-Áusuu vt - Dl ResctsÀo:

Fonte:00

partes
dias.

O pÍesente contÍato serà rescrndtdo na ocorréncia das tioóteses previstas em especial nos

Aílqos 7? e 78 bem 
"o*o ' o'âo-'ãi drspos'trvo da Ler n'aãÀélsg e suas posteÍiores alteraÇões

e alnca nos sÉgtllnles casos

lnadinrElêncra de qualquer clâusula ou çsn{rçâo desle c-ontÍâto oor rnfraÇáo de uma das

qlrando notr{icado poÍ escrrto;#;#;;t'ãtà'" " 
não atendida no pÍazo de 30 (trinta)
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§ 2 - Tr'ansferêncra das obÍigações aqui contÍaladas
= '",,ràJi, ,ri"ÍrzaÇão e concorclâncra de ambas as

§ 3' - Po, qualqueÍ uma das partes através de avlso
- le 50 lsessenlal dras

paíciais ou totalmente a terceiros sem a

patles Poí escíito

prévio por escrito com antecedência minima

§4.PoratÍasostlpeÍlora30(Trlnta)dlasdospagamentosdevrdospelaAdministraÉoconformet "r,"'",".,"'".iulà"6ão'se oe)r oo b: 
"'.t 
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ct-Áusula vll - Do REAJUSTE E ADITAMENTo:

o pÍesente contÍato poderá s:',::l'J:lÍrt: t^Tf.:,'""ff:XíJ:tflr:'"",ffi:"ri:ãft:§,"'t:::"'lJi:
económlco do mesmo sendc

ã"";";#";;';i meoiante a celebraçâo de Termo Aditivo

cuÁusuua vttt - DAs PENALIDADES:

o oresenre conrÍato é Íesrdo pera Ler I666re3 " 
qi'r-"-'I;[:;ff.:'i?!i[,i.":'.:"li;:':'9":

#;;;;;; ásre.,nstrumento :1":T:.;:,j#",;?]t":'"::ffi;ãltoão i"o, e 
"noaàB o. ,r"n.,onrda Ler que as v.'ir"riàij" 

,nrr"çao teve a juizo da CONTRATANTE:

i 
--iifil:Hã""x"Jili:"''"H;;(üii pã' 

'"ntor 
do varo-Í-sobar do contreto

tll - suspensâo '"*oo'"''"Jlt-o-';';Iq{c;; 
11-11itaçãã 

e rmpedimento de contratar com

id;,"";ã;;É;birca Munrcipal por até 02 {dors) anos

CLÁUSULA IX. DA FUNDAMENTAÇÁO LEGAL:

C) Drêsente contÍato lem lulcro legal no Art' 37 lnclso lX^da CF na Lei Munrclpal no' o277 t2001

Art20 úemV alireas'' ";Y""1ô;i"çáàP'"u'd"n"'a"'']ítàài 
rài 8666/93esuasalteraÇões

posterioÍes

parásraíoúnic,ol:,:s^::ft §ffi :,T;#?;:,[?x,51'",'::Ti;ff :'::"J:r"T.:ã1'"*"r'ffi ::
seÍão comPutadas dâ segulr

em oessoar e 500/o (crnquerrt§#; ff-;;ào computaoos em rnsumos' no intuito de náo ser
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cr-Áusuu x - DA ALTERAçÃo Do coNTRATo:

O presente termo poderá ser alterado de comum acordo' mediante a celebração de termo aditivo'

cLAUSULA xl - oA FlscAltzaçÃo Do coNTRATo:

A 3rÊstacáo cie serviços deste contÍato sera fisca|zada 
'pelo 

seÍvidor Rodrigo Vieira Andrade'

nsc!,ro ro cf'jF üe ' " c::l'lcliis-E"- 
- 
tou'oo' da MatÍ'cula de n o 57'1 para exeÍceÍ as

arrrburcôes de Gestor t" "o"iáúl 
Ão*'i'Liot 'ot^oo 

ÊàJ"' Executivo Municipal coníornte

oecreto Munrcrpal de n o 
"'"'àlã0" 

ãôosio de 202t' p'úti""oo em 26 de agosto de 2021 no

Dránc Oíiclal do MuniciPio

cuÀusula Xll - Do FoRo:

Frca elerto o Foro desta Comarca de Souto Soares para dirimir eventuais duvidas decorrentes da

e xecução deste contraÍo

As oartes contratantes obrtoam-se por si e por seus sucessores a qualquer titulo' cumprlr o

pÍesente contÍato E ,"' ""t:'''HiJüt'u"tJJ"i'Jot 
;"t;ü;; presente inswmento em 03

(trés)Vlasdelgualteor,"d,H;àT;ilcõiüiiijtÍ5i]?-P"*no.*n,iuntamentecom
;;ê;;r"hr"t aoâixo e a iuc'lo presentes para que se pr

Souto Soares-BA' 20 de Junho de 2022-

.úu eeÚ,n
/'. a'-c

AndÍé Luiz SamPa io Cardoso

Prefeito MuniciPal
CONÍRAT ANT E

ÍESÍEMUNHAS

Diog
CPF: 036.692
CONTRATADO

dos Anios
.925-94

RG: l) L6 ,L4?-L> /,t" Ztí àüí õ

Cedro
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PREFEÍTURA MUNICIPÂL DE SOUTO SOARES

Âv.Joré sâmpaio, í. ot, centío, Souto soôÍes - Bahh, CEP a5.99Gmo
Cl{P, 13.922.5s4/Ím1-98 - Í.1.íâx: (075} 3339-2150 / 2128

ExrRATo DE DtSPENSA DE LtctÍaçÃo

Proc€aso de Dispsnsa de Llcltação no 089/2022PttSSDl
Contratante: MunicÍpio de Souto Soares - Estado da Bahia
Ob.ietor PrestâÇáo de serviços reÍerente apresentaÉo de dois Shows Anísücos com o cantoÍ
"Diogulnho", no dia 23 de Junho de 2022, em comemonçáo aos tradicionais Íestejos de Sáo Joâo
Batista e no dia 10 de Julho de 2022 em comemoraÉo a Emancipação deste Municipio, a serem
realizados em PÍaça Pública, na Sede.
Contratado: DIOGO CEDRO DOS ANJOS, inscrilo no CPF sob n'036.692.92í94 ê RG n'
10.109.367-51 SSP/BA, Íesidente e domiciliado à Rua Eronildes Souza Santos , s/n, Centro, Mulungu
do Morro - BA, CEP: 44.88H00.
Valqr Homologado: R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais), perfazendo o valor de câda
Show o valor de RS 2.690,00 (dois mil, seisc€ntos e noventa Íeais).
Embasamento Legali Art. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores alieraÉês.
Homologâção/Ratifi caçáo: 2U 06 n022.

EXÍRÂTO DE CONTRATO
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 1 3.922.554/0001 -98

contrato N" 133/2022PS-PMSS - Processo de Dispensa de Licitaçáo no 0892022PMSSDl
Contratantê: Prefeitura Municipal de Souto Soares- Bahia.
Obieto: PrestaÉo de serviços reÍerente apresentaçâo de dois Shows Aiísticos com o canlor
"Dioguinho", no dia 23 de Junho de 2022. em comemoraçáo aos tradicionals Íestejos de São Joáo
Batista e no dia 10 de Julho de 2022 em comemoraÉo a Emancipaçáo deste Municipio, a serem
realizados em Praça Pública, na Sede.
ProponentêrHomologado: DIOGo CEDRO DOS ANJOS, inscrito no CPF sob no 036.692.92!94 e
RG no 10.109.367-51 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Eronildes Souza Santos . s/n, Centro,
Mulungu do Mono - BA, CEP: .t4.88H00.
valor Homologâdo: R§ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais), peíazendo o vâloÍ de cada
Show o valoÍ de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais).
Emba3amento Legal: Aí. 24, inciso ll, da Lei n.'8.666/93 e suas posteriores alterações,
Unidado OrçamenÉ tiai 02.'12.01 - SecretaÍia Municipal de Cultura e Turismo.
Açáo: 2015 - Promoçáo das Aüvidades Culturais, Tradicionais e Ouilombolas.
Classlflcação Econômica: 33903600 - OutÍos Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fontê: 00
Prazo de vigênqlâ: 2010612022 a 3010712022.

Rua Eutaclo Vieira Viana I 0 | Cento I Souto Soares-Ba

www. soutosoa res. ba
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