
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPA! DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto SoaÍês - Bâhia, CEP 45.990-000

CNP,I 13.922.554/0001-98 - Telefax: (0751 3339-2150 I 2128

coMrssÃo DE LrclrAçÃo

Modalidade: Dispensa N" 089/2022PMSSDl

Repartição:
12 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

OBJETO: Prestação de serviços referente apresentação de dois Shows ArtÍsticos com o cantor
"Dioguinho", no dia 23 de Junho de 2022, em comemoração aos tradicionais fêstejos de São
João Batista e no dia 10 de Julho de 2022 em comemoração a Emancipação deste MunicÍpio, a
serem realizados em Praça Pública, na Sede.

Contratada: DIOGO CEDRO DOS ANJOS, inscrito no CPF sob no 036.692.925-94 e RG no

10.109.367-51 SSPi BA, residente e domiciliado à Rua Eronildes Souza Santos, s/n, Centro,
Mulungu do Morro - BA, CEP: 44.885-000.

Julgamento, Data:2010O12022

CPL e Equipe de Apoio instituída pelo Decreto/GP N' 22112022

coMrssÃo:

Amaury Batista Junior
Prêsidente da CPL

ta rigues de Jesus
bro

José Fábi e Souza
bro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampelo, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (07513339-2150 12L28

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 089/2022

Souto Soares/BA, 20 de Junho de 2022

De: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Para: Secretaria Municipal de Finanças
St. Licitações e Contratos

Senhora Secretária,

Diante da necessidade venho solicitar a prestaçáo de serviços referente apresêntaçáo de dois
Shows ArtÍsticos com o cantor "Dioguinho", no dia 23 de Junho de 2022, em comemoração aos
tradicionais festejos de São João Batista e no dia 10 de Julho de 2022 em comemoração a
Emancipação deste Município, a serem realizados em Praça Pública, na Sede.

SUGESTOES:

Sugerimos a contratação do Sr. DIOGO CEDRO DOS ANJOS, inscrito no CPF sob no
036.692.925-94 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: 44.88S000, por ser prestador de qualidade e
com vasta experiência no ramo.

Solicitamos ainda deste setor Íinanceiro, através do Setor Contábil, a prévia manifestação sobre a
existência de recursos orçamentários próprios para cobertura das despesas, com vistas à
deflagração do Processo de Dispensa de Licitação.

Atenciosamente,

\-A*\'ú-k g^q"4;
ANDRE LUIZ SAMPAIO CA
Prefeito Municipal

e-e,rtLF,

RDOSO



t ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sempaio, ne 08, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-{rc0

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Têlefax: (075) 3339-2150 / 2128
q l/

DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVISÃO DE RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

Prezado Senhor Secretário,

Em atenção ao despacho de V. Et'., e objetivando a instrução do presente processo, informamos
que existe dotaÇão orçamentária para cobertura da despesa no valor global de R$ 5.380,00 (cinco
mil, trezentos e oitenta reais), perfazendo o valor de cada Show o valor de R$ 2.690,00 (dois
mil, sêiscentos e noventa reais), ao que se referir à prestação dos serviços consignada na
seguinte dotação orcamenlária vigente:

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

Unidade Orçamentáia: 02.12.01 - Secretaia Municipal de Cultura e Tuismo.
Proj. Atividade: 2015 - Promoçáo das Atividades Culturais, Tradicionais e Quilombolas.
Classificação Econômica:3390.36 - OuÍros ServlÇos de Terceiros - Pessoa Físlca.
Fonte: 00 - Recursos Odináiog

Souto Soares - BA, 20 de Junho de 2022

lrl--,



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soarês - Bahia, CEP 46.990{00
CNP, 13.922.554/0001-98 - Têlefax: (075) 3339-2150 / 2128

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACÃO

Senhor Prêsidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo,
autuado sob o no 08912022, previstas no aft.24 inciso ll da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do
referido processo e encâminho a V. Sa. para as providências decorrentes.

Souto Soares - BA, 20 de Junho de 2022.

tv,Al,4í WVATPA Cfrrdtl
ANDRÉ LUlz SAMPAIO CARDOSO

Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNP, 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2r28

PROCESSO DE DTSPENSA DE L|C|TAÇÃO

1 - A solicitação do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, tem por objetivo a
prestação de serviços referente apresentação de dois Shows Artísticos com o cantor
"Dioguinho", no dia 23 de Junho de 2022, em comemoração aos tradicionais festejos de São
João Batista e no dia 10 de Julho de 2022 em comemoração a Emancipação deste Município, a
serem realizados em Praça Pública, na Sede.

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo abrindo-o

ATO DE DTSPENSA DE L|C|TAçÂO No 089/2O22PMSSD|

Proposta

í - Proponente - DIOGO CEORO DOS ANJOS, inscrito no CPF sob no 036.692.925-94 e RG no
10.109.367-51 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Eronildes Souza Santos, yn, Centro,
Mulungu do Morro - BA, CEP: 44.885-000.

2 - A Proposta apresentada para prestaçáo dos serviços tem o valor global R$ 5.380,00 (cinco
mil, trezentos e oitenta reais), perfazendo o valor de cada Show o valor de R$ 2.690,00 (dois
mil, sêiscentos e noventa reais), conforme proposta êm anexo.

O valor proposto está dentro do praticado no mercado, sendo, pois, razoável e adequado.

As hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 2í de junho
de 1993 e alterações posteriores, sendo que essas são consideradas exemplificativas, podendo
se estender a outros casos.



ESTADO OA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI DE SOUTO SOARES
Av. José Sempaio, n0 08, Centro, Souto Soeres - Bahie, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefaxi (075) 3339-2150 / 2128

PARECER DA COMISSAO

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da Legalidade, Economicidade
e Eficiência, além dos fatos arrolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contratação e
encaminha a Vossa Senhoria o Processo AdministÍativo no 08912022, para que seja emanado o
Parecer JurÍdico sobre a possibilidadê da contratação por Dispensa de Licitaçáo, visto o
preceituado no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 de junho de í 993 e alterações posteriores.

Souto Soares - BA, 20 de Junho de 2022

coMtssÃo:

Amaury Alv Batista Junior
Presidêntê da CPL

An fa gues de Jesus José Fábio fa Souza
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nc 08, CentÍo, Souto Soarês - 8ahie, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 -Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

PARECER JURíDICO

Consulente: Preíeitura Municipal de Souto SoareyBA.
Ref. Processo de Dispensa de Licitação no 089/2022PMSSD|

Trata o presente expediente sobre a prestação de serviços referente apresentação de dois Shows
Artísticos com o cantor "Dioguinho", no dia 23 de Junho de 2022, em comemoração aos
tradicionais Íestejos de sáo João Batista e no dia 10 de Julho de 2022 em comemoiação a
Emancipação deste Município, a sêrem realizados em praça pública, na Sede.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da Administração Pública licitar os serviços e
obras de que necessita para a consecuçáo das suas finalidades, a própria Constituição Federal
ressalva a possibilidade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório.

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade
de licitação, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93.

9. 9?:9. de dispensa, exemptiÍicados no artigo 24 da Lei 8.666/95, ocorem quando há
inviabilidade de competição, sendo lícito ao administrador agir movido pela discriciona6edade,
visando, única e exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentação do aÍL. 24,

ll - para outros serviços e compras dê valor até 1O% (dez por cento) do limite previsto na alínea
"a", do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos Glsos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa seÍ
realizada de uma só vez.

Este é o entendimento que elevo à consideração superior

Soares - BA, 20 de Junho de 2022

ucas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB-BA sob o no 30.358



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soârês - Behia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefar: (075) 3339-2150 / 2r28

OISPENSA OE LICITACÃO N. 089/2022PMSSDt.

O Prefeito Municipal de Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições lêgais e
co n stitucion a is:

Reconhece e RATlFlcA, nos termos do artigo 24 ll da lei 8.666/93, a situação de dispensa de
licitação no presente processo, em consonância com o despacho formulado pela comissão
Permanente de Licitação, visto manifestação no parecer jurídico. Em conseqüência a
CONTRATADA, o Sr. DIOGO CEDRO DOS ANJOS, inscrito no CpF sob no 036.692.92$.94 e RG
no 10.109.367-5í ssP/BA, residente e domiciliado à Rua Eronildes souza santos, s/n, cêntro,
Mulungu do Morro - BA, CEP: 44.885-000.

Souto Soares/BA - 20 de Junho de 2022.

\-N{ UuV á-'f,'â G"-4"
ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO

Prefeito Municlpal
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. .,osé Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

HOMOLOGACAO/A DJUDICACÃO

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais
HOMOLOGO o Termo de Dispensa de Licitação, acolhendo o parecer jurÍdico, elaborado a pedido
desta municipalidade, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor da
CONTRATADA, o Sr. DIOGO CEDRO DOS ANJOS, inscrito no CPF sob no 036.692.925.94 e RG
no 10.109.367-51 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Eronildes Souza Santos, s/n, Centro,
Mulungu do Morro - BA, CEP: 214.885-000, objetivo a prestaÉo de serviços referente
apresentaÇão de dois Shows Artístícos com o cantor "Dioguinho", no dia 23 de Junho de 2022,
em comemoração aos tradicionais festejos de São João Batista e no dia 10 de Julho de 2Q22 em
comemoração a Emancipação deste Município, a serêm realizados em praça pública, na Sede, no
valor de R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais), perfazendo o valor de cada Show o
valor de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais).

Souto Soares - BA, 20 de Junho de 2022

vt*t-'ú*7 E§^,§ri. lL,"ll,v
ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO

PÍefeito Munlcipal
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GOVERNO DO ESTÀDO DÀBAEIA

SECRETARIA DÀ FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e í14 da Lêl 3.956 de 11 de dezEmbro dê í98'l 'Código
Trlbutário do Estado da Bahia)

Certidão N": 2022227 4800

NOME

DIOGO CEDRO DOS ANJOS

rNScRrÇÁo ESTADUAL

$6.6n.925-94

Fica certiÍlcado que náo constam, até a prêsente data, pendências de responsabilidade da pessoa íÍsica ou jurÍdica acima
identificada, relativas aos tributos administÍados por esta Secrêtaria.

Esta certidáo engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de dábitos, inclusive os inscritos na DÍvida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débilos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20105t2022, conÍorme Portaria no 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissáo.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
razeltoÁntaS OU vlA INTERNET, NO ENDEREçO http://www.sefaz'ba.gov'br

Válida com a âpresêntâÉo coniuntâ do cartâo original da inscrlÉo no CPF ou no CNPJ da

SecÍetaria da Recaita F€deral do MinistérÍo da Fazenda.

Página I dê I RelccrtidâoNegativa.rpt

!
Emissão: 201 05 12022 10:15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Rocelta Federal do Brasil
Procuradoria-GêÍal da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: DIOGO CEDRO DOS ANJOS
CPF: 036.692,925-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, rêlativas a créditos tributários administrados pela Sêcretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fezende Nacional (PGFN).

Esta certidão se reÍere à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçóes sociais prêvistas nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de í 991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à vêrificação de sue autenticidâde na lnternêt, nos
endereços <http://rfb.gov,ba ou <http:/^Ívww.pgfn.gov.bÊ.

Certidâo emitida gratuitamentê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2110t2014.
Emitida às 11:24:37 do dia 1U05n022 <hora e data de Brasfli+.
Válida até 0611112022.
Código de controle da certidáo: É5/-1.'1151.4F70,A49F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Pági:la 1de 1

Nome: DIOGO CEDRO DOS ÀNrlOS
CPF: 036 .692.925-94
certidão n" I :-6]-007:-!/2022
Expedição: 20/05/2022, às 10:17:48
validade: 16/11,/2022 - 180 (cento e oitenEa)
de sua expedição.

dias , contados da data

Certifica-se que Droco CEDBo Dos ÀNJos, inscrito(a) no CPF sob o n.
036.592,925-94, NÃo CoNgTÀ como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhist.as.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolidação
das Leís do Trabalho, acrescentadoe pelas L,eis ns.o !2.440/ZO!! e
73.467/20L7, e no AEo 0r/2022 da CGJT. de 21 de janeiro de 2022.
Os dados const.antes desta CerEidão são de re spons abi l idade dos
Tribunais do Traba1ho.
No caso de pessoa jurídica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
a tsodos os seug estabelêcimentos , agências ou filiais,
A aceitsação desta certidão condiciona-se à verificação de
auEenticidade no porEal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emit,ida gratuitamente.

INFORMÀÇ.ÃO IMPORTÀItrTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as constam os dadoB
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a ,fustsiça do Trabalho quanto às obrigações
esLabelecidas em sentença condenatória transilada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aoa
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenlos ou a recolhimentos determinados em lei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mi.nistérÍo Púb1ico do
Trabalho, comissão de conciliaÇão Prévia ou demais títulos que, por
disposição 1ega1 , conEiver força êxecutiva.

sua
na

PODEP, JUDICIÁRIO
J-OSTIÇA DO TRÀBALI{O

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀ3ÀIJHISTÀS

t:?i.ali6 ê e:-:EesEãÉÉ: c..ft:!s!. jus. br
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NOTA FISCAL I FATURA I CONTA DE ENEBGIA A 1t1

ü
'neorNERGrA
coEI.BA

T!íír Sodll alr En.rgh Elátícr. Lrl 10.a38' d.2ô'ÍlUlZ
ÍElt ÍENDllilEt{ÍO: Í I8 ôr, 0800 276 0116
(LigsÉo gÍâtuitr d. lêLro.lÉ í16 6 már.b)

Âtudlm.nto ro.Í!íd.nE .u(Íltvo ol, d€ ,.1.:0800 m1 0155
Owldoía: 0€oo 071 7676 | SMS FelE dô oíergh: 281 1 I

Â!É.C! tLdon l d6 E .r!tr E óldo. - 
^NEEL 

Í6,
(Ug.fio gratun! d. iÊl!Íon€. iro. € íróv.t)

ne@n.ryiacoolba-coín.bí

DADOS DO CLIENTE
oloco cEDFo oos afuos

CPF:036.Ê92 925'9

DATA DE VENCIMEI.ITO

17102/2022

TOTAL A PAGAR (B§)

35,89

DÀÍ^ oA arl3slo D^ xorÁ FEcÁ!

10n?,2022

oATA D 
^FBÉtE[rÀÇÃo1U0?,2022

NúMEFo o^ rttoÍA Eac^L
587339901

cgrÍ^ çINIBAÍO

7057069125
r. 00 cuENÍE
1013580718

N.o r 5Í^!Âç^o
50121062

cLÂg6rFrc^çÁo
BÍ RESIDENCIAL. NESIDENCIÂL

Conv. MonôÍhh - Monoí&lco

^â 
6núÉs e?ii d. íoodn rô Gerqao ÁNÉEL .1..4010). EÉ4 !.8!À,

e!p. Oíe.*ú. . ÍOúêr * .@dBr a !Épciçlo, Éa @dda 6 tbg
úiíd- d6.rdúndio. ú 4. lEÚoicodt .6,!,

BESEFV^DO lO F|§CO

EÂ2F.41 EC.5â117907.599t.1 85E.412C.3206

ENDEREçO OA UNIDADE CONAUMIDOFÀ
FUÁ MARIO RIAáRO 170.ATE

CENTRGMULUNGU OO MOÊBO/MULUNGU OO MOFFO
4]3A5,C.o MULUNGU DO MOARO BÀ

TOTÂL DA FATURA 35,89

rNFonraÂçõEg-DEÍBlguro8

DE|ONSTFÀÍIVO:DECOI{aUIIIO DEST .NOÍ .Fl§C^l
NUMEFO DO

MEOIDOF
ÍPO 0A
FUNÇAO COTSTÀNÍE

coN9ullto
LEÍTURÁ

o ÍÂ pfiEMsr o^ pÊóxru LEÍÍJF* taBzc2

OURÂgAOlÉf REAUEriculoÀ§IINIEBAUFÇOEa

EJstlv..íÔÉ-eú óÔ.,@Ôcóôrcó-i.,.

D.EscRrçÃo DA Nom F[scAL
2510?12022, O S E(STENTES CAU O CORTE.

Valor

í,@

a.â
0,60

0ã

Vencto Dt r€aviso
19n1t».10tw2.

Valor V€nclo 0l rsaüso
34,20

Esle comrnlc€(|(l NÃO lLôêdlulavbo & dábl€ antêíloí€g ê NÃO
c.í €mPh déHtor €m dbotBsão lutur.L C&!o 3 !r.r.Éí!são .lo ÍoÍn.cÍneflto
pêÍs§le por dob cicto! d6 ÍEluramônlo, DodêÉ @ííÉr o€ncoírâm6nto
cb êdrlrâlo, podanô hlnbân orEdÍ cob.ã.ça c$Íorm€ É cÍltêtut
dâínldê no ÂÊ 99 REN 41{An€ê1. Po&m ocoíEr áçõ€à d6 éobíenÇa.
b€m corno hcll!áo Íro3 iEgblrÉ ds raalíçõ€s d6 c{ádno SPC e SERASÂ.

rúr. Aalqrs
cdtf,m 

^rôGv.rüLr6o

HrsróFÉo oo coN6urao

F.tuÍado pêlo mÍnimo da íara
- Cu6to dê Dbponlbjlldsd€,
Âílgo 98, R6solução ÂNEEL
414tN10.

FEI U
JAN 22

DZ.21
llOV21

OUT?I
9EÍ 2í
AGO21

JUL21

JIJN 2í
MÀI21

AEF 2'

FEV 21

-
-
-
-

o

@

s

-

Cmüp Âdv4r i}IU§D
CqBmô AtdlwrlIE

^sGctE 
Bú.h/d AIrÂEL

Çdúib, llm P&5.â Murirpál
M'rlÂ F. àt.er{F s6ltl s6A - 1 ú 1/21

Mulb Doí 6n.!ot{F 5726s2t!56 - 1rú 2/21

JutÉ Do. âti+NF 5€5.r 5692 . 1 1/1 lêr
JlE !ü.rrôroa{F t 2052650 - 1zü2Ai

^n 
Dso IPCANF 5a!415@2 . 11.1121

Afta&.c.o IPCA-NF 62452656 . 1d,221

[Foâra^çóEs fl PoFrÁxÍEs

Nã dár. 6, lái\rn r b5nd.iE 6m ü6 á â Ei.â*.z HIiíê! rlá tu r42 lwh. dlom Ê& CHEG 0S2@i.
O criêôlá á MúÉrrô ouúdo híüolâclo n. ê6úui<rád. IndvBu.l ou do .tu.| d. t Eão .,€ lom.dn6nto.
P.oro. êh sl6!a oêÉ mliâ 2'l"IÊBs41d^NEEU. Juro. f iâ.í{td 10 /t3€!,@) . !tu.!:rcto mo{ôúda .o Dór. d'A!
o CrFr. ô c6oah*do @.^*i há d.@Eníinto r,(' o.üo óÍnldô o.rá ú oâdiõ.. dê .l.ndLúlo @iEEhl,
É?r câro d. 3L.o€Éão r,a lod..ift.ro. o En(ámmonlo do @.r6to Do<,.d ocoí, âeó. 2 êclo. <I€ Lulafrôlo,
Mídô rááhÁà Erdáó ô ú.rõ d. di5enl§lldr.h no d.lo.mou. @d.r. da8.!ão.
hêsE! p.tt cob..çâ dâ cdrl.lürlqao pân ô É.1.o ô !.rk d.luidi.Éo]úH4 iCOSIP) .dao à dÉpo.tAo no .lt
wyÀr.n.ôên6,ri.êodb! c@-b/Podá, Pribrd,/ç6ldb{blo de lluínlni.-lo Púbr...
lirom.cÕ.s íuplom€ír.Bs dl5po.Ív66 no .it h*rdo.nêçaco€Ibi.coE.br, 

^Cnri. 
vinuál ou Lojà. d. alendF.Flo.

A lluh,.iÉo Pübr@ ó d. 63paÉâbrlidrdê dâ Póí6íur.

9381 00000000 3§0900<0007s 057069Í2§121 3 01 62nsZl39
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ÀrrírxflcÁçÃo EcÁr{câ

Evlt6 dobEr, pgÍíurar ou rasurâr.
Este canholo sêrá u3edo
sm lsltora ótlcã.

^uÍDÍncrClo 
Eclxc^

0?/2022 35,89 17tO2nO22

COMPÂNHI^ PE ELEÍFICIDÂDÊ
DO ESTÀDO DA AÀHN
ÂV.EDGARD SANTOS,3OO,

CABULÂ VI, SALVÁDOR, BAHIÂ

cEP 41181-900
cNPJ 1 5.139.629/0001-94
rNscHrÇÃo EsrÂDUAL ooÍ78696No

ÂJUSIE

[ **,.".o,.,n
|,...|""-
1".1.,

I 
"*r" -**^--------l
I zoszoogrzs 
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PREFEITURA MUNISIPâL DE VáRZEA NOqA
ESÍÀDO DÀ B,,EAIÂ

CNflÍ 13,231;0061000 1'1 t
Álamedalrlanoel Sllvesrre - BA 4Zó - slnr-:GP:44690{00

TE[,EFONE/FAIC t7 +) J659-2L25 /27O?

CoNTRâTO EE Â?RESf,NTAÇÔE§ irrriStrCxs §. 08{A{H8
Iaexigibili&ife de üeitaçâa n".. {il 6120í8

Processo Ádminlstm{ivo rro085f20}8:

.coNTeATo DE AP*HEI{fÀ{ÃO ÂR]'lSTlCÀ MLl$CÀI+. entre, si; ueléb'riim ã
$IU]VICÍPIO DE IíÁRZEÂ ll-ovd' BÀflA. com sede oa ÁIimedâ ]çlánoçl Sitítirrei Bâ -
i36, r;o. Várzca Nova - Baitia, ins+rito no CNPi stb tf !3231-006.'000t.1)" a. segrrir
dcüominado CONTI&TAIITÊ neite rÍo ÉIr.*rntaaô pelô lau Pref+ito, o :Sr ..lOíO
ffiBf,BT ÀRÀüJO DÀ §ILVÀ irscrito ú CPF !üb q 4," 6:$.ó87.31§-421 er.R§ yrl
09.401.829-47. dorarântê denomtnado 6OI|ãt rI TÀ|íaÍE, Ê de ôurro lado o §r" Diog+Ce{rc
dos Àaios, CPF: 0J6.69.1.925-94 e, RG l§e.1.0]093í7=l S§P/8À Í€§dêrt§.e Rü.r Eltnilder
Souza Sirntus, Srn Centro Lfulungu do Àíorro - Batia, CBP: {1.885-000, asri denominada
COI*TRÀTADÂ, com base nlrs disposições da Ler' Federal 8.6ó6 dÊ 2I de judio de I§95"
celet'rarn o preseate CotrtntÀ. medi;ulF. a5 clinstÍase condiçóes segEiotes-:,

DÁ'hFf ERPRE:rÁÇÂ O D O CG{.TEÁ"O

CLIL§ULÀ PXIMEIBA - Este sontír.ro reE€r-rÊ+ pelr! rormâs {lÊ Djreitê PúIic.q e o;
5çÃ iiru! colratados de salurezâ singulaq ficc devidrmenie jr:siiflcadr a soa sontrarsçÍo por
I\IEXIGIBILIBâDE PE IJCITáÇÃO srib o no.'016/10l8, aoi anigo§ 15, I}I ifc rrigo 13.

ambos da Lei 8í66;93. suFlementaús.pelas de DireÍto Frirado.

DARESPONSÂEILtr)ÁDE DO CgNETBATâÀTIE

CLÁUSUI-À QUÂRTA - Fica obrig:rdo o COIFÀ|{ T.4NTE i foraeccr o lonial do eveoto^ bcm

rio etéüí{o. cotrr rodas as coDdigõês râ:oicàs ile seluÍatr§*. I fim de s4i'àÍ$iardair ajÍrtegfdade
frsica e p:íqrricados artisias.tren como a do públi,x em gerel.

-1

DO OBJETS DO GONTRAT.O

,CLÁü§1ILA b:E§UND]L = Tem pü objEà e 6naliriade era. çQqtrrro. €onGatação de *wfus
drre':ioncdos e apreseúaçüês anisiieas n:rrsicâis ffi praçâ prfutica, olde será irafizade sbow
mu;i;al com o {íntôt -.[IÍClflil§üI0' ra fraç* 7ar*iai Düaingq+ * .Jesus. tciÍe, dar
'i\1unàípio de Várzer Nova no dia ?3 de jmlo do aDo aorretrG, ero, uôEemdração.ao§ fe§têjo§l

Irrdicionais, em horucnagem.ao diade São Joào,

PARI,CRÂFO irMCG: Os seliç.-rs referidos rcr cd?rí, da prêsdlte cláusuia $a.l'nereritc.'à
funçirr do CQNTRÀIADo, atro pudeodo o üesmü tran§fÊrit a 5€r ê§.ecüçe]-r parâ óurreel'

DA E§CUÇÃO DO COI{TRÀTO

cfÁustlf"a TERCEIââ - o cONTRÂTAIlo se côsrprúnEte a proÍnover.as áp(§sêDtagôàç

das barrdas eriuncir,las ho éupt t da cláuslla arnuior,- reudó que oi S-HOWS telão draçàa
mÍníntr de Olh3Omil (uma-hora e tô,ta rninutoe] ca1la.

PÀRicRÀ*O Úxtcor e qualidrde àrÍistiêà dà aprêsérÍÍ4ão Êcará sob Írteira
tvsponsabilidade do CONTR4T,AO. sob perra de'incc,rrEr'em {trulta conFatuÍl, deviúrneute
.de6nida neste contralo.
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PEF,XITI'RA MUNTCIPAL DE VÁRZEá NOVA
ESTâDODABÁHIA

eilPlr 13. 2 31.S0 6/ Aü§7-aL
Alameda [Ianoe] SÍlveske - BÀ 426. - s/ne - CEp: 44690-000

TELEFONE/FAX: (7 4) 3 659 -Zt?,S /?t!z
cI.Àa§ür,A'QuHttÁ -ío coNxRATÁ\r.E tle'erá fomeser e,.iusterr.rodo o equipamerlto
de som e [uz. rsim corno se ,esFnsâbilizaní peta montageu e ds"montagenr de OOoàarato.

CLÁusULÁ sE)iTÀ - CatÉrá .ao .CONTRÁTâN.IE .proridonelas todas as auroiiãçr1es
nç\esiarias para a realização do'eveÍto, tais como ú:arás e afrí bern como p"g* iffiitoa.
ticlês üu cDnribuiçüs; referentes ao evenlo.

CL(ti§trtÁ SÉfnat - ,O CONII'RÁÍANTE sená responsávet por fomeceq no local do
êiento. camariin c-,tm .hstglaç.ões tdequiTdiri.

PÁRÁGxÀÍ'o thflco - Todos os itens exigiJos 0]o àirrr dí pràsefls crúusu[a deverãL.. estí à
di;posição da produção do espeúculo antes diapres"u..at l,:-

cl,Áust LA mr,+vr - o CoNIRATANTE dev:erá oo*poniàilizar ao €Garr§ÂTrdDeia51l ..&e a-todas as depeadêàcias do Joçol do cwtrtD, a fm de que possa 
"*Ifu* *;atilidades pmfi ssiiJlraisseç bloqrieiog e côr.ê€ameúos,

cr{ustg-l NoI*À - Ficará pü cdnra da coNrRAT,l§TE as de§pesãs com hosp,íagern ealifienlação.

D O PXOSEDNWg}Írc. IJCfTÂTÓRIO.

ctÁu.s{,LÂ rÉctrn'ÍÀ - Esre. Couhatb lrerlô s 1pre+iso,ao Ârt 25i tr{c-isô. IIl' da L*i
8,666193rcúnfo'trne Foc*sso administrafivo de ÍuÉ.dgjbitidâda n. 0Í@.0,1I:

.DO,vÀLo&E CO§.DçúES Dtr ?ÀC.{,}IENTO

:lLi,:Y}1,9{cl}r+ pRÍMÊrRÀ - q çr;\t.R..r.iÂrirE legcr:i €.\ctu,_j}xmú,ile a,.}COli IRÂ1'';U)Ú a !§tiir de R§ 3J00i00 (irêr nril e trczentos'ráir1; senfo pago ajO. ,
::1:1f:9..:-,.:rto, dep'osimdos em cortu correure d.r Contrataáo -,"í'* 

"r,"irJr",íir[.ún t('Imo nslÍuçio nr,nu;uii a. nô 02,'0j dn I C!Í. un. i.. iir;ir,.": lI c V It= panigafor"l. Ê :tpe;e{r§TRÂTÂliT.E a CúNTRÀTâD& agÉ,: irllri_.rni,içio de-i.iotr Íir.ui.au pr"G;,j;;.
Sçn iv-!. âtcstadl pcl,-, ;<t')r crJmpetcrd.,i. 

-

llRÂgRÁ.FO ÜNIC& O Imposto sobre Se-.tços (.I:.)) se..i r.rido nq mmlcílto dr rea,zeçÍo
do evdnto.

PARÁGRÁ-rO írtrcor-o <:o§TRAfADO rr i;ii..,-. . i.rri] a e rirír Ài,r,r'{scer per..s r;r.içr,i;
a,1ui c.''utrü Ítd'-ls -

PARIIGR-{FO .§ECIJNDG (} Ilig&n)euto rilr r1rr.r.,.;.r reierillt :riu cr1car .da.e|íuiula anêribriliiÊIa \r ETc-ttr:r.tü r.n tn.,çdit c.lÍrslilÊ. 
- 
dú. pris ::.; útttl- mcncionldtr, püúerá OPlrr It'i )N lR.1l.{\ l'C. J.-Ji 11c halj;r i..r.c,-rdinr:ii g,, ç;:1;,1., .."i ,rnO, pg 

"r.oLaio tr,-1arir*nto..i!r iúnú.-. Je d:-p:i:,:tir- n*di;rolc ci.rlt!ri\,lJlli. Ên) c,. ,:l !r,Ldfe a iÉi infoutraJi e;1 à..*",rÀ
C11,.\l'úrOü

Dâ Rr§cl§,lo.f ,{Lr.EtutçÃf} Ca);srRATL:árr

clÁÚsgrá DÉcIpfÀ§§Gtri\DA- Ese. Coflrürô fnJerí s*r rescindido unílaenrme.te SeloCOI\'TRATANTE ê âlterado bilareralmente, qrr:in.t,-, ,..;1 c..rveniêucib .:r, p.**, j"rá* !i,e-itejam atendida: as norrnas Br+vistr: no Àrt. 65, I c ,. -;., t.. A.6661q3,
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PREFEITT]RÁ MÜNICII'i: L D.f VÁRZEÀ SOVÁ
ESTi{DO t}:i'rÂfll!

cNPIr 1323 1. 0C 6 I Ag 0L-7L
A]a meda lllanoel Silvestre - BA €6 - s/nl - CEP: 44690.000

TELEToilE/FÁX: {7 4J 3: É5 9 -?a75 {fl , aZ

Ct iiü§Uf,Á DÉCIUÀ IERCEIRÂ -Pôijer.á, ai ..1;. ícr r rs;ir:diüo.s Éeséntê.mÍürat§,=§frt
qullquer ônus ao COMrL{TÂNIIE d*da que . r - 1j:l::.'-:.t,Do descumpra quâlqle[ dlis
chrsulôs p.rtiúir,t€s, tôtal ou per.iíú, coú e-xctir..--'. .. ,i s,:- J P,'c,rnc!'idos gar-fenômenrts di
n:turu-/;L ,)iro prÉy;itoi nelle ato.

.D.ts }ÍulTÀ§ ; (bi\-.i ti4T iY.\ls

ct-íusut e OÉCIMA QUARTA - A htenupção i.ir â niLr írprcsentação dd.CCNrRATADO
n.::1,,'.'irisEhorário5pÊêstabelecidosanasclnÍo.r:''!.,sCr::r-úiúÍ.Eo,porã.otivosattEiris.â
r,:ncrde do CONIRÁT,{NIE obriga o CONTR.'. :.' .} a,' i ;r or=aior pago aeresc}do de
n':rha de 50?ô (Õinqüetrta por cent$)do ral-ir d!rr. . -:o.

§ l" - O relirdarneirto do iníiio da apreseúxçAo p! ,r ::.rrerc. ie ds CO}V.,fRAfâDO si podaã*
crürreÍ cotn a anuêniia do CONTRÁTAi\iI E. r\ - : ,rJ r.Í ;.;-!smetrro por.paÉe Caque,lç -dg
uulta nosalorde Igzo (um por cenlo) da quanrir gL,l,:l Oe+. i..ir"m, yoi c&iorláÊ"F;
.çie hora tfe atraso.

§ 2'- Fica estipllarl& a multx dE 3!{,í (rim.r pôr r
nio curuprintetÍto ías rua; olilstt[us, e-:.eeçiit,o,,
pag,r p,*la parte inaümplente er» àyor da p$tc ;

irpeclÊca para fessarOimemo das perdag e (l ,]ôs, r'

§ .3" - O irridinrp]eorcnlo ileiid c{.lrltriltü Frr puri{
iuiÉtir.ix\ t*l1rFürãria d.r dir*la, dc liciiar it,lii c, C'
" 
li:'r . lc .ç,:' .rl,. Ji.l.r De"lrmçio d" lniConri,Jr:l : T

Ílitrti.,r.

DA DOTAçi O O"ti. -..\.. i : 
't I \

eui. aÀ i'f,1Eto implic*ni. afuôa em
'i ll,l,l'rt:' i G e dc»rais ogãos 1üàÍr'cos
:,-j: : . ,'. :ratar com a AdmÍrísuaçâo

-' 
..J 

do Ee"ieúte.cooriátõ'péi6
r :r', iid i:iArrrl desÍâ cláusula, a isgl

.r.. ;esn prqi:ríá dh sçâo judoid
:i.e moGll§,

'r:!r+) oE

Àtl

l i lr'ú_\DL
:lI!-ÂEtL-, Erir:-^ <i'j 

i 
r

,

:':.i., - cnJrRos
r.8 .IrE ?Er(iÉrRôs -
'. .:!:+\

Dâ I.'r:--í ..i t-'

cí.Áu§ul.À ÉC&Íth sExTÁ - o cc*r r ii4: -

dc': seriç,:s e conieqüente Êscalizaçã.-'-

DAS DISI'OSIÇ..'

CI,ÁUSULA DÉCIMÂ STTTII{  - FÍi:. Otrr. '
lrrquiro rla.munieipüdrde-

CLAÚ§UI.A DEclMA OITAVA - II:I: . IjI:.;'
do erento a frm de seri$ t{\mídàs. eln lg.mp}. :

nresmo.

CLÀU§ULÀ DECIMÂ I§ON* - O CON'! :

C(),\;-I'RÀTO DE EXCLUSIv-IDADE i .,- r

enulreiaía

' r:'rliist+pam o recóiinànto

' ,'cs esperáculos. pàÍâ'dim de

.'. . lLrurEiotg iubrerito, -antes
: +Jessúrias à reafizaçÍô. do

:ípr§mete a a$Í€sôüax, 6
, .âRTISTICA,, da banda

s, -:i
a. i. :'.. P{ Lr !t _tP.íu !: !_.ÁZER
I.i :: a:

rarilrfirctãÍfl- Il:lll§ir-
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P*EFEITURÁ I.li-ÍNl{ r '

Es'r'.fD :

cNP* i i,?i
Alâmede.l[;ànoêl Sih',- . s-

TEL€FOI]I:, - \X: : .

.xÂNoyA

'{
-'lIP.r{áá90.ts0Q

,27,!2

er"iuilr-c. Yleifli4a - A§ parÍii .
dirànir as.dwirJas pro.v-enientes da apli:
po:.mdÍs priilegiado gu* :eja;

Estando, pois,jusos Ê coÍrlmt.1dos. assi ' ':',t,.
na presençà de 02,(ducs) testêúunhas 11.. , .l

Vásea Nova -Ba[ia,69{e Ínaiô,.Ie 2i.

JoÁo HEBERT ÂRAL'JO Dd SIL,', .

PNÊFEETO:MI'NTCIPAT
CONTRÀTAI§TE

I

- ' "-A DE JACOBNÂ para
. . -:.leitando qualquer ootro

.. vis de i$:al teor s foma
-.'i líritos.Éfdtôs lgBüis.

&
DIOCO DOS
CONTRATA}O

Testemunhâst,

la

4

,I"/h



Sexta-íeka
I dê Junho dê 2018
22 -Ano - No 13E4

Várzea Nova
Diário Oficial do
MUNICTPIO

PREFEITI]RA NIUNICIPAL DE VÁNZNA NOVE - SA

IBIIIDADE DE .01 01

OBJETO: Prestação de seniços artísticos cour a banda "Dioguiúo", para realização de

shorv musical nesta cidade no dia 23 de,iuúo de 2018, no evento cu.ltural dos festejos
juninos de 2018.

CONTRATADO: DIOGO CEDRO DOS ANJOS.

CONTRÀTANTE: PREFEITURA MLTNICIPAI DE VÁ.RZEA NOVA _ BA.

FUN'DAIIENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei Fedoral no 8.666i1993 e

suas alteraç.õss p6steriores.

VALOR DA INEXIGIBILIDÂDE: R$ 3.300,00 (Íês mil e ü'ezentos reais).

Várzea Nova - BA, 09 de Níaio de 2018.

Leonardo Rocha Araújo
Presideute da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA

EXTRATO DE CONTRATO

C0NTR{TO N'.081/2018
PROCESSO AD]VIINISTRÂTIVO N'. 08512018

OBJETO: Prestação de sen'iços artísticos com a banda "Dioguinho", para realizaçáo de

shorv musical nesta cidade no dia 23 de j,'nhs de 2018, no eveuto cultural dos festejos
juninos de 2018.

MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de Licitaçâo n'. Arcl20l8

VAI-OR DOCONTRÁTO: R§ 3'300,00 (hês nril e frezentos reâis).

EXECUÇÃO EM:23 de Junho de 2018.

CONTRATANTE: PREFEITTRA MUMCIPAL DE VÁRZEA NOVA - BA.

CONTRATADO: DIOGO CEDRO DOS ANJOS.

CERTIFICAÇÀO DIGITAL: 2YYFRSFTV3LPZV/GIQUBDA

Esta ediÉo encontra-so no sÍte: www.vazêanova.ba.lo.org.br Ôm sôMdor cerllícado loP-BRASIL


