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CT- 0154-18-PMI 
PL- 0023-18I-PMI 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IGAPORÃ – BA E O SR. JOAQUIM DOS 
REIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SHOWS MUSICAIS. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.811.484/0001-09, situada na Praça 
Bernardo de Brito, nº 430, Centro – CEP: 46.490-000 - Igaporã-BA, neste ato 
representado pelo Prefeito, o Senhor JOSÉ SULY FAGUNDES NETTO, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob nº 690.229.685-53 e RG. n° 5.471.162-25, emitido pela SSP/BA, 
residente na Rua 13 de Maio, nº 51, Bairro Alto da Usina – Igaporã-BA, legalmente 
investido e no exercício de pleno mandato, denominado CONTRATANTE, e R. JOAQUIM 
DOS REIS, inscrito no CNPJ: 11.156.937/0001-77, com sede a Rua Sete de Setembro, 
nº190 – Centro, São Gabriel, CEP: 44.915-000, por seu representante legal Sr. Roniclei 
Joaquim dos Reis, portador do CPF(MF)704.493.255-04 e RG:512228841-SSP-BA, 
doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o presente contrato de 
prestação de serviços, conforme Processo Administrativo nº. 154/2018, Inexigibilidade 
de Licitação nº. 023/2018, com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei nº. 8.666/93 
e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente contrato a contratação de banda/artista para apresentação 
de Shows Musicais nos festejos juninos “SÃO PEDRO DE IGAPORÃ 2018”, que será 
realizado na praça de eventos – “Praça do Forró” nos dias 29/06, 30/06 e 01/07/2018, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Igaporã – Bahia. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os trabalhos propostos serão executados na praça de eventos da cidade (PRAÇA DO 
FORRÓ), nos dias 29/06, 30/06 e 01/07/2018, com apresentação dos shows/artistas: 
BANDA OURO DE JACOBINA, JOTA DO CEARÁ, BANDA FORRÓ SALA DE REBOCO e 
EDSON LIMA E BANDA GATINHA MANHOSA. 
  

Parágrafo Único: 

Acordam os contratantes que o dia e hora para apresentação musical, objeto do 
presente contrato, em hipótese alguma poderá ser alterado, salvo mediante expressa 
autorização por escrito do representante da CONTRATADA. Caso seja interesse da 
CONTRATADA em alterar as especificações supra, tal fato também deverá ser autorizado 
por escrito pelo representante da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor GLOBAL do Contrato de R$ 80.600,00 
(oitenta mil e seiscentos reais), para os shows/artistas: BANDA OURO DE JACOBINA, 
JOTA DO CEARÁ, BANDA FORRÓ SALA DE REBOCO e EDSON LIMA E BANDA GATINHA 
MANHOSA, distribuídos da seguinte forma: 

 BANDA OURO DE JACOBINA............................... R$10.000,00 

 JOTA DO CEARÁ................................................. R$15.000,00 

 BANDA FORRÓ SALA DE REBOCO........................ R$20.000,00 

 EDSON LIMA E BANDA GATINHA MANHOSA....... R$35.600,00 

                                                    TOTAL GERAL:            R$80.600,00 

A serem pagos da seguinte forma: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de 
adiantamento, destinados à garantia dos shows, no ato da assinatura do contrato e o 
restante do valor, ou seja, R$55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), serão 
pagos em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$13.900,00 (treze mil e 
novecentos reais), sendo: primeira parcela para dia 20/07/2018; segunda parcela para 
dia 20/08/2018; terceira parcela para dia 20/09/2018 e quarta parcela 22/10/2018.  

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta dos recursos 
das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas: 

 

UNIDADE GESTORA 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
PROJETO/ATIVIDADE 21.17– COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES 
ELEMENTO DE 
DESPESA 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA FONTE 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS                                            

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 

Os serviços serão executados nos dias, horários e locais especificados a seguir e 
descritos no Processo de Inexigibilidade nº 0023/2018, e seus Anexos.  

Shows/Artista: JOTA DO CEARÁ 

Data/ horário: 29/06/2018 – início 01:00h 

Shows/Artista: EDSON LIMA E BANDA GATINHA MANHOSA 

Data/ horário: 30/06/2018 – início 21:00h 

Shows/Artista: BANDA FORRÓ SALA DE REBOCO 

Data/ horário: 30/06/2018 – início 01:00h 

Shows/Artista: BANDA OURO DE JACOBINA 

Data/ horário: 30/06/2018 – início 01:00h 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA, além das determinações contidas no processo administrativo nº. 
0154/2018, e daqueles decorrentes de lei, obriga-se a: 

 

a) executar os serviços objeto deste Contrato, de acordo com as especificações ou 
recomendações efetuadas pela CONTRATANTE; 

b) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos 
os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados 
pela CONTRATANTE, atendendo prontamente à observações e exigências que 
lhes forem solicitadas; 

c) comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento dos serviços; 

d) os instrumentos musicais ficará a cargo da CONTRATADA, para realização e 
apresentação dos shows.  

e) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, 
providenciando sua imediata correção, sem ônus para a CONTRATANTE; 

f) responder perante a CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e 
assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham 
a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem ônus para a 
CONTRATANTE, bom como comunicar à CONTRATANTE, antecipadamente, todo 
e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus 
empregados vinculados à execução do presente Contrato; 

g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança 
do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes na CONTRATANTE, bom 
como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os 
serviços; 

h) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à 
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, 
imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob a sua responsabilidade, bem 
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação dos 
serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE 
ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser 
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 

i) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no processo administrativo de inexigibilidade de licitação; 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal 
de acordo com as características explicitadas em sua Proposta de Serviços, obriga-se a: 

a) fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do 
Contrato. 

b) Efetuar os pagamentos conforme descrito no presente instrumento; 

c) proceder a publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus 
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para a sua validade e 
eficácia, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura; 

d) responsabilizar-se pelas despesas com estadia e alimentação da equipe de apoio 
e dos músicos que estarão se apresentando no evento; 

e) facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para a execução 
do Contrato, às instalações onde os mesmos serão executados; 

Parágrafo Primeiro: 

À CONTRATADA, não caberá qualquer responsabilidade pelo atraso ou não 
comparecimento no dia e horário contratado, nas seguintes hipóteses: na ocorrência de 
caso fortuito ou força maior, nos termos da legislação civil, aí compreendido catástrofes 
de qualquer natureza, queda de barreiras que impeçam a passagem na estrada dos 
membros da CONTRATADA, calamidade pública, além de doença de qualquer espécie 
ou mal estar súbito que impeça a apresentação dos músicos e/ou vocalistas, tudo 
devidamente comprovado por atestado médico, não acarretando qualquer ônus para 
esta. 

Parágrafo Segundo:  

Em caso de falta de energia elétrica, ficará a CONTRATADA no direito de receber 
integralmente o valor estipulado no contrato, desde que se encontre no local o(s) 
artista(s) do presente contrato, ou o valor estipulado no contrato, ou na cidade onde 
estiver programada a apresentação, ficando assegurado a CONTRATANTE a designação 
de nova data para realização dos shows artísticos contratado.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

a) A CONTRATADA ficará sujeita a uma das sanções administrativas previstas na Lei 
Federal Nº 8.666/93, ressalvado o disposto no § 2º, do art. 87, conforme a 
gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, e, ainda, ao 
ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e às 
cabíveis cominações penais; 
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b) a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do Contrato no caso de 
inexecução total ou parcial do Contrato; 

c) se a CONTRATADA não recolher o valor de multa que lhe for aplicada, dentro de 
10 (dez) dias úteis a contar da data da notificação para o pagamento, a 
importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º, do art. 86 e § 1º, do art. 87, 
da Lei Federal Nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês; 

d) os Atos Administrativos de aplicação das sanções, inclusive rescisão contratual, 
serão publicados resumidamente no Mural da sede Prefeitura. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS POR ATRASO  

Em casos de atraso provocados por qualquer das partes para execução dos serviços 
contratados, estará sujeito a aplicação das seguintes multas: 

a) 01 (uma) hora de atraso para o início da apresentação, será aplicada multa de 
10% (dez por cento) nos valores acordados.  

b) 02 (duas) horas de atraso, ensejará em multa de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratado.  

c) Caso o atraso perdure mais de 03 (três) a total inexecução do serviço contratado, 
em razão dos atrasos, multando ainda a parte que der causa em 50% (cinquenta 
por cento) do valor global firmado entre as partes.     

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO PRESENTE CONTRATO  
 

O contrato será extinto nas seguintes hipóteses: 

a) Infiel cumprimento do mesmo; 

b) Por rescisão, por qualquer das partes, quando caracterizada infração contratual 

da outra parte, hipótese em que a simples inobservância da cláusula 

caracterizará a mora da parte infratora, não sendo necessária qualquer sorte de 

notificação; 

c) Na hipótese constante na alínea b, a parte infratora deverá pagar à ofendida, 
multa fixada no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o total do presente 
contrato, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias contados da infração 
contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

Integra ao presente Contrato, como se nele estivesse transcritas, as cláusulas e 
condições estabelecidas no processo administrativo de inexigibilidade de licitação 
referido neste instrumento e na proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro de Igaporã/BA para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundas do 
presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado 
que seja.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de 
igual teor, os representantes legais de ambas as partes, na presença de duas 
testemunhas. 

 

Igaporã–BA, 20 de junho de 2018. 

 

 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ 

CNPJ: 13.811.484/0001-09 
JOSÉ SULY FAGUNDES NETTO 

PREFEITO 
CONTRATANTE 

R. JOAQUIM DOS REIS  
CNPJ: 11.156.937/0001-77 
Roniclei Joaquim dos Reis 

CONTRATADO 

  

 

Testemunha 

_____________________________ 

CPF: _________________________ 

Testemunha 

_____________________________ 

CPF: _________________________ 

 


