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pRocEsso DE tNExi/GtBtLtDADE DE LICIÍAçAO rf 012/2022PÍtSSlN
âaNÍRATO DÉ PRESTAçAO DE SERWÇOS No 13A2O22PS-PUSS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEIÍURA
HUN|CIPAL DE SOUTO SOÁRES E A R DE SOUA
AZEWDO-NE,

Nêsta dãta, a PREFEITURA tUillClPAL OE SOUTO SOARES, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ -
Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n' 13.922.554/0001-98, com endereço na Av- José Sampio, no

08, Prédio, Centro, nesta cidâde, representado neste ato pelo CheÍe do Poder Executivo o Sr. ANDRÉ
LUIZ SAHPAIO CARDOSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n'
91.639.7í 9-504 e portador do RG. No 746013930/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Glória
Sampaio, 47, Centro, SolÍo Soares/BA, CEP: 46.990-000, de âgora em diante denominada
COIITRATAIITE. e dê outro lado a Empresa R DE SOUZÀ AZBIÊDO - fiE, inscrita no CNPJ sob no

27.7OO.7251WO1-49, localizada á rua Marechal Deodoro de Fonseca, 82, Befie, Riechão do
Jacuipê/BA, CEP: 44.410-OOO, dorevente denominade CONTRATADA, reprêsenteda n€ste ato pelo
seu Repr€s€ntantê Lêgel o Sr. Romeu de Souza Azevedo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) sob o no 033.772.62ffi3 e portador do RG no 544.521.389, onde o E§IE§IAUIE utilizando
suas prenogaüvas legais, com basê no artigo 25, lnciso lll, § 10, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e
altêraçÕes ústerioreá, combinado com a lnltruçao no 02005 do TCM-BA, para casos de INEXIGIVEL
LICITAÇÃO resolvêm e acúdam contuÍme propostr apresentada no ato dê IilEXIGIBILIOAOE DE
uctTAçÃo No 01z2022Ptssll{, a celebraÉo do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL,
mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSUIÁI-DOOBJETO

O pr$êntê contrato tem por obiêto a contrataçáo de empresa para prestação dos servk;os de
Produção Musical paÍa realização de 1 (um) show artístico com apÍesentação do artisita "RO EU
KABARÉ a voz da vaqueiada" no dia 10 cJe Julho, Evento de comemorâÉo do 60" Aniversário
da Emancipaçáo Politica da cidade de Souto Soarês/BA, que será realizado em Praça Pública,
neste Município de Souto SoareslBA, dê acordo com e proposta apresentada no ato de
TNEX|GTBILTDADE DE LTCITAÇÃO no 0102022PMSSIN.

Parágrelo único - O cdrtrato s€É executado sob o regime doscÍito no Art. 60, lnciso Vlll, l€tra (a), da

Lei 8.66683.

GúUSULA II - DA APRESET{TACÃO

A CONTRATADA, por força do presente contreto deverá rêelizâr SHOW ARTÍSTICO, com o artista
abaixo especificado, nâs seguintes eondiçôes:

a) "ROMEU KABARÉ a voz da vaquejads" - (dia 1oto7 t2o22), com ínicio do show
previsto entre o horário de 22:00hrs, com duração mínima de 01:50h (uma hora e
cinquenh minutos), em horas ininteíruptas.

§ ío - Qualquer mudança na programaÉo por paÉe do COITRATANTE deverá ser crmunicada com
entecêdência a CONTRATADA.

§ f - Caso ocona algum fato quê impossibilite a apÍesentação, tais como fênômenos da natureza ou
de Íorça maior, não ecarretrará nênhum ônus pâra â CONTRATADA, ficando a mesma, no direito de
recebimonto do valor deste contrato. E assim remarcedo uma nova data pâra e reelizeçá,o do evento de
comum acordo com o CO§IRATAHTE e disponibilidadê na egenda da atração oÍa contratâda, ou
havêndo impossibilidâde de aprêsêntaçâo da mesma atraÉo, em deconêncie de câsos fortuitos,
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devidamente compÍovadoÊ, fica a CONTRATADA, na obrigaçáo de substituir ã atração por outra do
mesmo nÍvê|.

§ 30 - As despesas com hospedagem, alimentaçáo, câmarim e deslocamento dentro da cidade para a
iealizaçâo do show do artista e de todos oS integrantes da banda, correrâo por contâ do

CONTRATAIiITE.

§ 40 - É de intêira responsâbilidade clo GONTRATAI{TE, a segurença física do artista e equipê da

atraçáo acima relacíonada e de seus equipamentos, a partir do momento da sua disponilidade no local

do evênto.

CúUSULA III - DO VALOR E COT{DICÕES DE PAGÂHENTO:

para cumpdmsnto do que dêtêrmina a CúUSULA ll, o COITTRATANTE pagará à CONTRATADA, o

valor global de R$ Í0.000,00 (dez mil Íêal3 Íêâis), pela apÍesentiaÉo do artista.

Os valores deverão sêr pagos através de transferência bancária, em conta titulâr da empresa

contratada, sendo realizados da seguinte bÍma:

), Pagamento anbclpado, etÓ no vâlor dê R$ 5.@0,00 (clnco mll r€ais, o que coíresponde a

50% (cinquenta por cento) do valor global cúntratado.

> 03 50% (clnquênte poÍ conto) rc3tantes do valor conttatado, ou sole, R$ 5.000,00 (Ginco

mil Íeals), deverá ser pego no dia da realizâÉo do show artlsüco, mêdiante essinature dê
rêcibo de pagamento.

s 1. A antecipaÉo dê pagamento será de 50oÁ (cinquenta por cento) do valor global destê contÍato

coníormê art. 70, ll, § 1o e 20 de lnstruçáo No 02/2005 do TCM.

s ? Caso a CONTRATADA, se negar a apresentar no dia e horário citados na CúUSULA ll, os

valores pagos a titulo de adiantâmento, serào ressarcidos ao COI{TRATANTE, conigidos com base na

TR, mais iÀcidência 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, calculados na Írcçeo de 1130 avos, a contar
da data prevista para a apresentaÉo.

cúusur-l rv - oo pEniooo oe vtcÊlctl:

O presente contrato se inicia da data de sua assinatura, ou seja 30 de Junho de 2022 e expiíe-se no dia

11 de julho de 2022, e/ou ao término dos sêrviços, Ílndo este prazo as partês não terâo nenhumâ

obrigaçáo para com a outra.

cúusUI-A v - DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO:

Ar despêSas dêcorrentêS da 6xecuçâO dêste conlrato corÍerão por conta da Seguinte dotaçào:

uniúde Orçement;ária: 02.12.01 - Secretaria Municipal de Cuttura e Turismo.
Proj. Atividade: 2015 - Promoção das Atividades cultunis e Tndicionais ê Quilombolas.
Clasrificação EcÍ,nômica: 3390.39 - Outros Serviços de Tercelros ' Pessoa Jurídica
Fontê: o- Recurcos Ordinários

CúUSU ES TRABALHISTAS FVI-DASO

g" Pác.

ISCAIS E PREVIDE NCrÁRnS.
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Ficam a cargo da COilTRATADA, as desp€sas com encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da exêcuçáo deste contrato, em coníormidadê com a Lei 8.6ô6/93, no seu art.
71.

CúUSUI.A VII - DA RESCISÃO:

O pÍêsonts confato será rescindklo na ocorrância das hipótesss previstas em especial nos Artigos 77 e
78, bem como a qualquer dispositivo da Lei no 8.666/93 e suas postBriores alteraÉês e, ainda nog
seguintes casos:

§1ô - lnadimplência de qualquer cláusula ou condiçáo deste confato, por infração de uma das
psrtês,guando notificâdo por escrito pela psrte não inftatora e nâo atêndidâ no prÍizo dê il8 (quârêntâ e
oito) horas;

§ 2" - Transferência das obrigaçóes aqui confãtâdas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a
expressa autorizeçâoe concordância de ambas as paftes, poÍ escrito;

§ 3o - Os casos fortuitos ou de Íorça maior, serão excludentes das responsabilidades da
CONTRATADA e da GONTRÂTAilTE. na ÍErma do c.c.B.

CúUSULA VIII - DA VINCULAÇÃO LEGAL:

O presente confeto sêrá regido pêle Lei 8.666/93 ê âltêrâções postêrioÍes, à quel as pertês sê sujeitem
para resolução dos casos em que este insbumento Íor omisso.

CúUSULA IX - PENALIDADES:

A aplicâÉo de panalidades dêconêntes do nâo c mprimênto dos prazos ê condiçõês avançadas nestê
contrato dar-se.à em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, sendo as
seguintes:
| - Advertência escÍita, quando se tratar de infraçáo leve, a iuízo do CONTRATANTE;
ll - Multa diária equivalente a 2% (dois poÍ cento) do valor global do conhato;
lll - Suspênsão t€mpórâria dê particípaÉo em liciüaÉo ê impedimênto de contratar com AdministraÉo
Públice Municipal, por até 02 (dois) anos.

cúusulA x - DA vtHcutácÃo Ao pRocEsso uclr rÓmo:

Faz parle intêgrentê e complementer dêste contreto o Processo de lnexigibilidâde de Ucitação no

0í2022PMSSIN, independente de suâ fanscrição.

Parágrafo único - A CONTRATADA manterá durente toda a execução do cofltrato, todas as
condirpes de hâbilitação ê qualificaÉo €xQlJas no Processo de ln€xigibilidedê d€ LicitaÉo.

cúusuLA xr - oA FrscAltzAcÃo:

Este contrato seÉ fiscalizado pêlo servidor Rodrigo Meira Andrade, inscÍit'o no CPF de n.o

035.303.545-97, portador da Maficula de n.o 57í, para exerceÍ as afibuiçÕes de GestoÍ de Contratos
Administraüvos do Poder Execaüvo Municipal, conÍorme OecÍeto MunicÍpal de n.o 172, de 26 de agosto
de 2021, publicâdo em 26 d€ agosto de 2021 no Diárío Oficial do Município.

CúUSULA XII - DA ALTERACÃO DE CONTRATO:

O presente contrato poderá sêr albmdo dê comum acordo, mediantê a celebração de termo aditivo
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CLAUSULA XIII - DO FORO

Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir evenfuais dúvidas deconentes da execuÉo deste
contrato.

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente
contÍato. E, poí estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor, o representante do CONTRATANTE e o representante da CONTRATADA, juntamente com
as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efêitos legais.

Souto Soares - BA, 30 de Junho de 2O22

Testemunhas:

RG: ).1u ) L4* - L'

PREFEITURA NI DE SOUTO SOARES
ANDRÉ LUlz SAHPAIO CARDOSO

CONTRATANTE

R DE SOUZA o
CNPJ sob no 27.700.7251000í{9

RepÍesentanto Lêgal Sr, Romeu de Souza Azêvêdo
CPF no 03:,.772.625{3

CONTRATADA

Pác. +
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EXTRÂTO DE INEXIGIBILIDADE DE LrcTÍAçÃO

Proc€sso dê lnêxigibilidadê dê Licitaçáo no 0í2l2022PMSS|N
Contratantê: Prefeitura Municipal de Souto Soares
cNPJ: 13.922.554/0001-98
Objeto: ContÍataçáo dê empresa para prêstaÉo dos serviços de ProduÉo Music€l paía

realização de 1 (um) show aÍlístico com apresentação do anisl€ "ROtlEat KÀBARÉ a voz
da vaqu€lada" no dia 10 de Julho, Evento de comemoraÉo do 60' Aniversário da
Emancipação Política da cidade de Souto Soares/BA, que será realizado 6m Praça

Pública, neste Município da Souto Soares/BA.

Contratada: R DE SOaIz, AZÃlEDo - iUE, inscrita no CNPJ sob n" 27.700.7251000149'

localizada a rua Marechal DeodoÍo da Fonsêca, 82, Bana, Riachão do Jacuipe/BA, CEP:44.640-

000.
Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Embasamenlo Lêgal: Ar1. 25, lnciso lll, § 10, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e

alterações posteriores, combinado com a lnstruÉo n" 022005 do TCM-BA

HomologaÉo/Adjudicaçáo: 30 de Junho de 2022.
André Lulz Sampalo cardoso - Prefelto Munlclpal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato do Prestaçáo do Serviços no 138/2022PS+i,lSS - PÍocesso de lnexigibilidade de

LicitaÇão n". 012/2022PMSSlN
Contralante: Prefeitura Municipal de Souto Soarês
cNPJ: 13.922.51/000'1-98
Objêto: ContrataÉo de êmpresa pâra prestaÉo dos ssrvigos de ProduÉo Musical para

,""|i."ção d" 1 (um) show artistico com apresêntaÉo do al(lsta "ROI,EU KABARÉ a voz

da yaquelada'no dia 10 de Julho, Evento de comemoraçáo do 60' AniveBário da

Emancipação Política da cidade de Souto Soares/BA, que sêíá realizado êm Praça

Pública, neste Município de Souto Soares/BA.

contratadâ: R DE SOUZA AZEVEDO - f,tE, inscrita no CNPJ sob oo 27.700.7251000149,

localizada a rua Marechal Deodoro da Fonsecâ' 82, Bana, Riachâo do Jacuipe/BA. CEP: 44'BlG

000

valor Global: RS 10.000,00 (dez mil reais).
Embâsamonto Legal: Art.25, lnciso lll, § 1", da Lei 8666 de 21 de junho de '1993 e

alteraçõss post8riores, combinado com a lnstruÉo no 022005 do TCM-BA 
.

Dotação órçamentáÍla: Unldade Orçamsntária: 02.'12.01 - Secretarla Municipal de

Cultura e Turismo.
Prol. Atlvldâde: 2015 - Promoção das Atividades Culturais e TÍadicionais e Ouilombolas'

Clastlficagáo Econômlca: 3390.39 - Outros Serviços de TercÁiros - Pessoa JurÍdica

Fonlo: 0 - Recursos Ordináios
Detâ de Contrato: 3010612022.
Prazo dê vigência: 3010612022 a 11107n022
Andró Luiz Sampaio Cardoso - Prefsito Munlclpal

Rua Eütâcio Vieira Viana | 0 | Cêntro I Souto Soares-Ba

www.soutosoarss.ba .br
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