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BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ESTADO DA BAHIA 
CNR3:04.214.419/0001 -05

CONTRATO N* 039/2019
IN EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Ntt 015/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ha 439/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 
CONTRATANTE, A PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES - BA, DO OUTRO, COMO 
CONTRATADA, BASTOS BATISTA PRODUCOES DÊ 
EVENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que 
entre si fazem, de um iado com o CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, com  sede na Av. 
Barreiras, nc 825, Centro, Luís Eduardo Magaíhães-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 
04.214.419/0001-05, neste ato representado peio Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, porfadordo  RG sob o n° 11.673.945-26 SSP/BA. inscrito 

,  no CPF sob n° 502.801.809-00, a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,
/  neste a to representada por seu Secretário, Sr. LEANDRO DOS SANTOS SILVA,
s J  brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n° 09362127-21 órgão expedidor
f  SSP/BA, inscrito no CPF sob n.° 020.644.151-05, residente e domiciliado nesta cidode,
> ambos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do  Município, Dr. TÊÓFILO
J  JERÔNIMO PEN NO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na

OAB/BA sob o n° 44.338, e do outro lado, a empresa BASTOS BATISTA PRODUCOES 
DE EVENTOS LTDA ,CNPJ N° 33.040.768/0001 -48, estabelecida na Rui Barbosa, 36, 
na cidade de Paulo Afonso-BA, neste ato representada por MANOEL DA SILVA 
BATISTA, brasileira, casado, empresário, portador da Carteira de identidade RG nõ 
93002184729 $$PD$/CE inscrito no CPF sob o n° 188.118.685-72, residente e 
dom iciliado na c idade de Paulo Afonso-BA, doravante denom inada 
CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente CONTRATO, s
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aos preceitos legais instituídos pela Leí n° 8.ÓÓÓ/93, e as Cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
FRANÇA & BANDA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 NO ARRAIÁ DO CIDADÃO 
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA.
CLÁUSULA SEGUNDA« FORMA DE SERVIÇOS
Parágrafo I o - Os trabalhos a serem desenvolvidos pela empresa CONTRATADA 
são a APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FRANÇA & BANDA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 
NO ARRAIÁ DO CIDADÃO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - 
BA.CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
Parágrafo I o - Valor global de R$ 30.000,00 (frinta mil reais), referentes ao  cachê , 
hospedagem, alim entação e impostos para a devida apresentação.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O presente Contrato é firmado por tempo determ inado, com  início na da ta  de 
sua assinatura e término em 18 de julho de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta  da  seguinte d o ta çã o  

^ orçamentária:
^  • ORGÃO/UNIDADE: 02.07.000 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
r* * PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.032.2030 -  Gestão das Ações de Apoio às Festas 

Cívicas, Populares, Religiosas e Culturais
)  * ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00000000 -  Outros Serviços Terceiros -

Pessoa Jurídica
• FONTE: 00 -  Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do  constante no Termo de
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a) Executar o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
b) Cumprir todas as dáusuias e condições deste contrato.
c) Atender prontamente à contratante, expedindo a com petente nota de 
prestação de serviços.
d) Responder peíos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes 
de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem com o dos prejuízos 
decorrentes da qualidade do Serviço.
e) Arcar com os tributos, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo 
contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da contratante:
a j Acom panhar e fiscalizar todos os procedimentos da  Contratada, pertinentes à 
execução do objeto do presente Contrato.
b] Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste 
instrumento.
c} Fornecer palco, som, luz, camarins, carregadores para m ontagem  e 
desmontagem de palco, segurança.
d) Fornecer hospedagem e alimentação para os artistas e equ ipe técn ica , 
enquanto estiverem no Município para a prestação dos serviços.
e) Arcar com  as despesas relacionadas ao ECAD;
fj Notificar a confrafada de qualquer irregularidade encontrada na execução  do  
objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pagam ento será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, atendendo a 
Instrução Normativa n° 02/2005, do TCM/8A, da seguinte forma: 
a) 50% fcinauenta por centoí no dia 11 de Junho de 2019, através, de 
depósito/transferênda bancária na conta  da  CONTRATADA.
d) 50% íd n a uenta por cento! no dia útil seauínte a apresentação, d ia  17 de 
Junho de 2019.

Parágrafo Segundo - A Nota Rscaí/Fafura será conferida e a te s to d típ e lo ^s c a l do 
Contrato. v
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CLÁUSULA NONA -  DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES
Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao 
seguinte;
a) muita 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 muita aludida na letra "a” , a Contratada poderá, garantida ampla 
defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecuçâo total ou parcial da 
obrigação, as seguintes sanções;
c) c .l) advertência;

c.2) multa de 10% fdez 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 de 
contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

c.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

c.5) as sanções previstas nos subitens c,J, c,3 e c.4, poderão ser aplicadas 
juntamente com a prevista no c.2.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA RESCISÃO
/  O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, 
V  da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  FISCALIZACAO
Fica nomeado como Gestor deste Contrato a Diretora de Cultura e Turismo, Sr5 
Oedinei Roseli Bosa, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos 
termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8,666/93,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser Serviço de cessão ou transferência no todo 
ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do Contratante e
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sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado 
no Diário Oficiai do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
Fica eleito o Foro 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 
fduas) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas.

Luís Eduardo Magalhães - BA, 07 de  Junho de 2019.

OZIELÓtIVEIRA
Prefeito Munrícp:

Secretário Municipal de Cultura e Turismo

TEÓFILO JERONIMO PÊNNO DA SILVA MOTTA

CNPJ sob n° 33.040.7Ó8/0001 -48

TESTEMUNHAS:

NOME: 
CPF: ;
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