
LANÇADO NO WEBRUM

N*

GAHfA

p m & m m m A  m u n ic ip a l  d e  lu ís  e d u a r d o  m a g a l h Ae s  
ESTADO BA  BAHIA 

CNOT 04.214.419/0001 -OS

CONTRATO N* 223/2018.
INBXIGIBILI0ADE DE LICITAÇÃO N° 013/20X8. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 214/2018.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FÁEEM, DE 
DM LADO, COMO CONTRATANTE, A 
PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES * RA, DO OUTRO, COMO 
CONTRATADA, A EMPRESA MUNDI
EMPREENjim m STOS CULTURAIS
EIRELE-ME.

Pelo presente instrumento particular dê Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, de 

um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL D l  LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Barreiras, n° 825, Centro, 

Luís Eduardo Magalhães-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, neste ato 

representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, 

portador do RO sob o n° 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito Uó CPF sob n° 502.801.809-00, a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, neste ato representada, 

por seu Secretário, Sr. RICARDO SCHETTINIKNUPP, inscrito no CPF sob o n° 775.972.067- 

04, ambos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO 

JERÕMMO FENNQ DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA 

sob o r f  44.338, e do outro lado, a empresa MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS 

EIRELE * ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 28.673 .611/0001-10, 

estabelecida na Avenida Raymundo Sá Barreto, quadra 06, lote 23, Járdim Savota, na cidade de 

Hhéiis-BA, neste ato representada por JOSÉ AUGUSTO LEAL RODRIGUES, brasileiro, 

casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob n° 0154273410, 

DETRAN/SA, inscrito no CPF sob o n° 599,363.395-68, residente e domiciliado na cidade de 

Ilhéus-BA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente
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CLÁUSULA PR IM EIRA -D O  OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA 

CAVIAR COM RAPADURA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS 

FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

CLÁUSULA SEGUNDA -  FORMA DE SERVIÇOS

Parágrafo Io » Os trabalhos a serem desenvolvidos pela empresa CONTRATADA são a 

APRESENTAÇÃO DA BANDA CAVIAR COM RAPADURA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 

2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO BE LUÍS 

EDUARDO 'MAGALHÃES.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

Parágrafo 1° - Valor global de R$ 32.500,00 (trinta e dois Mil «quinhentos reais), referentes ao 

caehé, hospedagem, alimentação e impostos para a devida apresentação.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O presente Contrato é firmado por tempo determinado, com inicio na data de sua assinatura e 

término em 19 de junho de 2018.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Âs despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguiute dotação orçamentária:

* Órgão/Unidade: 02.07,000 -  Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

• Prujeto/Atividade: 13.392.032.2030 -  GestSo das Aç8es de Apoio às Festas Civicas, 

Populares, Religiosas e Culturais.
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CLÁUSULA SEXTA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta, 

naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento, à:

a) Executar o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais,

b) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.

c) Atender prontamente à contratante, expedindo a competente nota de prestação de serviços.

d) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, 

imperícia, imprudência ou dolo próprio» bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do 

Serviço.

e) Arcar com o$ tributos, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA; OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da contratante;

a) Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da Contratada, pertinentes á execução do 

objeto do presente Contrato.

b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento.

c) Fornecer palco» som, luz, camarins, carregadores para montagem e desmontagem de palco» 

segurança.

d) Fornecer hospedagem e alimentação para os artistas e equipe técnica* enquanto estiverem no 

Município para a prestação dos serviços.

e) Arem' com as despesas relacionadas ao BCAD;

fj Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE á CONTRATADA» atendendo a Instrução 

Normativa n° 02/2005, do TCM/BA, da seguinte forma;
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bancaria na coma daCQNTRATADA.

b) 30% (trinta por cento) no dia útii segrittte a iimtaama a f ife fc jy ij ç  Junho de 2018,
Fárágrafo Segundo * A Nota Fiscal/Fatiira será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato,

CLÁUSULANONA- DOS INADIMPLEMENTQS E. SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia 

de atraso no inicio da execução dos trabalhos;

b) além da multa aludida na letra “a”, a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao 

Contratante, na hipótese de inexecuçâo total ou pardal da obrigação, as seguintes unções;

c) c l )  advertência;

c.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, e devolução 

do valor pago nos casos que ensejarem sua rescisão determinada peio Contratante;

c,3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento dè contratar com 

Administração Pública, por prazo mio superior a 02 (dois) anos;

c.4) declaração de imdoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

ç.S) as sanções previstas nos subitens c .l, c,3 e c.4, poderão ser aplicadas juntamente com 

áprevistano c.2.

CLÁUSULA D ÉC IM A - BA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do M . 78, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA FRM EIRÂ  -  FISCALIZACAO

Fica nomeada como Gestora deste Contrato a Diretora de Cultura e Turismo, Sr3 Dedrnei Roseli 

Bosa, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimpáto determ os acordados, conforme dispõe o 

artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

0  presente contrato não poderá ser Serviço de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não 

ser com prévio e egresso consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio» 

devidamente motivado* a ser publicado no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO BORO

Fica eleito o Foip desta cidade de Luís Eduardo Magalhães * BA, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e  

um sé efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Luís Eduardo Magalhães - BA, 16 de maio de 2018.
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