CON laTO DÊ PREStAÇÃO DE SERVIÇOS
"Contrato de prestação de serviços artísticos
que entre si ce1çbnm oMupiçípio Uq São
Félix do Cprile — Bahia e a empresa Pr~

F

Promoções, Marketing e Representações
Ltdâ-ME".
O MUNJÇtPIO DE ÃO FÉLrX DO CORIBE-BA, pessoaurídica de direito público
interno, cô sed&à'Av Luis Eduirdo Magalhães, SN, centro, CE?; 47.665-000, inscrito no
CNPJ n." 16.43095i,'0001-30, 4orúvantc denominado CONTRATANTP, neste ato
representa o pelo Pr4feito Municipal, o Sr. Jurai Ludes Ribeiro Ferreira, brasileiro,
pordor -'2 GPF/?k n.° 782414.495-72, e por outro lado a empresa PMKR
itüo
'ML&XETING P REPRESENTAÇÕES LTDÃ-ME, iftscVita no
CNPJ sob a° 07.6903048/0001-18, com sede na Rua Francisco Drumond, n° 04, centro,
Catpa9ari- A, rej-cse9rnda, pelo Sr. Ricardo Saraiva Carda, brasileiro, portador do RG n°
08.557.196 1 SSP-Bhle CPF n° 81Ú.061.095-55, nos termo da Lei Fdera1 n.° 8.664/93, e
degais dis osisfões qu4 rEgem a execução dos Contratos Administrativos, por terem justos
ç a4etçadç'conforme q constante iías Cláusulas seguintes:

CLLkIJSU PR1MIIRA — OBJETO: O presente tem como objeto a. couunçao de
empresa p ra apresen$ção de shows artísticos musical na Praça do Forró, neste município,
no dias 2 e125 deui4rn de 2017,, em.comernora5o aos .fcstejos do São João.
A CONTI3IATA]3A astmie o comparecimento das Bandas, no palco da Praça do Forró,
ÈeSt cidade de São Fe'ix do Coribe-DA, conforme dcscn90 abaixo:
Iteni
o

2

Dariçuio

UniU.

V. ÇJniL

V. Total

Aprcciitaçfto no Palco pririàipal dia
4/0J20 17 (ábn o). Banda Calango
Acc4à, sondo de reponsal,iIidnde da
cont atada a ,apres So Já raícrida banda
cont bpresentaçïo cl no nilifimo 02 horas de

Show

01

40.000,ô()

40.000,00

Âprontaçao no Palco p4ncpat dia Show
(dom'•
gb) Banda Catuaba
coni AmendoiM,,'SÇlldo de rcsponsabilidde
da ontrattl a a rcseivaao da içftilUu'
baii4corn nprêêntflQ&i de no, rniniino 02
hora4esh0w.

01

45.000.00

45.000.00

QuanL

25/0W2017
«

TOTAL

..

.

85.000,00

R SSOQOoO Çoitent e cinco mil zeais)
Ç1'iÁUSTIA EG

sóiio re*1i&d* eon

DA DA EXECUÇÃO PQ CQNTRÁTO: As aprescntaçôes

e descrição da planilha acima.

CL&USJJJÁ TER EIRA — DO PREÇO qLOBAL £ .CONDIÇOES DE
PÃGAJAI3NTOt Es ccjtnto tet seu Vaiot gïõ$u-fixado em it ôM9909 (oitent&c
aso em 02 parcelas; sendo h ta parcela,(S0°10) cinqdentçt por canta, na
,ci4co mil dais), e se
A4.,enkja Luís E uardo Magílhão;, SN, centro, CEP:47.665-00O, $ãÓ FéTlx do Goribe-
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T

fl

ato ,da assi atura do cohtrato e a t parcela,
conclusão d 5 aetviçofl.
10 Sobrco valor pa

(50%)

cinquenta

por

cento, após a rea1iaão e

incidirão todos os descontos previstos na leslaço pertinente

espécie do contrato.
§ 2',,0 adi: :nhmento p
cataterizai lo corno o
Realizável
subgrupc
H
despesà pi 'Ilca no enc

evisto no presente artigo será considerado suprimento de recurso,
eraçào de ordem fnanceiza, classificável no grupo do Ativo
"Antccipa5es a Terceiros", sbmente sendo reconhecido corno
ramento do ciclo, que se completa com a regular liquidação.

A ah ccipaço cl qu& tsata o ptès&tte artigo decorre da necessidade de segurança
jurídica pai' ambas as sares réferente g realização do evento.

£

LÃT1JgÜ QUÁR A CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E PINANCEIRO Os
recúrsós n'cessáijos a pagamento do preço do Contrato coçrerão por conta da dotação
orçatnent4

IA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR 1 li E LAZER
CIPALDE CULTURA
Dotação: IK.392.0046. 018 Realização de Eventos, Cívicos, Culturais e Religiosos
33903900 -1 Outros Sei iças de Terceiros - Pessoa Jurídica
00 - Fonte
3ro: 04ECREIT
j3O 0404 FUNDO

CLÁUSULA QUIN iA - DA VIGÊNCIA E aEscIskÓ: O presente contrato vgotad

entçe os dis 16 de jui o de 2017 e 30 de junho de 2017.

o

,1

O resdn4 Contrato •oderá ser rescindido amgveliite pelas parre& ou pelas hipóteses
jrSistas t4i'Lei 8.6661)3, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
b14&ttst4A S*XT44— DA INEXICIEILIDADP'DP LICITAÇÃO A iziexigbiidade
de'liêitaçkpara o pretente contratd'txima-o no quahto disposto no art. 25, III, da Lei o.°
&666/93, m virtude o CONTRATADO ser consagrado na região,, destacando, ainda, a
excíusividaØe do seu npres&riO em traiisaciónar as contratações, conforme demonstra o
prucesso4 inexigibiliqade de I.° I03P/?017

— OBRIGAÇÕES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES;
tLkuSuA SÊTI
As partes delebrantes o pxsente Contrato assumem os seguintes compromissos referentes
as'ôbrinç1es. dit'etós responsabilidades:
1)9 COrtr±çivrAN

— O Contratante fica investido nos mas amplos poderes para

fiscalizar serviço, ef mar pagamentos, promover os recursos, e impugnar quaisquer atos
ou omissõs que consi etc em desacordo comjas obrigaçõc3 da Contratada.
Fic olrigdo, ainda, fornecer o local dpeveno, €,em como p palco cMierto e moitado,
com todas. as condiçõ s técnicas de segurança, a fim de reatar salvaguardada a integridade
A$enldaLuFs

e

uardo Magalflàes, 5N, centro, CP; 47.665-0qo,,po FiÇx ,d.,Cçribe-DA
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5sic e psíq ica dos a± as beín como a do piíbl(3 en gèral, hospëdagem e alimentação
e toda Eipè tecnica envolwda nas aprçsçntaçoes.
para in'-'4esçlasbàn

bo tÔNutaÁDJ.

O Contratada' se obriga, -a e\ecutar. ps Serviços cumpxnd9
fielmente o' objeto do kresente Contrato, assumir 'todos-os, impostos, encargos sociais,
despêsas co hdsjlilg m é alimentação, dahos causados poseus prepostos, desde que
fiqup cám7p ovda a
ftiçipaço do mesmo, e aewiraf '?t fisciiizaço da Prefeitura

Municipal
das 'as fac4iades, paap fiel nmpiimjno dc snas atribuições e acesso a
4uaIi3t1etLEo
em qu s4ud restrições a todos s 1oçai's dá'èËeiivaiíodos sérviços.
1

2LÁUSULI O1TA\
- DAS SANÇÕES:' Pita estabelecido que a parte infratora de
quais'quer dap láuspIa o presente contrato pagara a parte prejudicada multa equivalente a
5% cindo qor cento) obre o glohal valor do contrato,: independente de ação judaS)
espe4fica ta 1-es sarci ento de perdas e danos ue poderá ser Movida, obviamente, 1)e1
parte prejudada.
O atraso injtstificado n xecu$o, bem como a inexecuo total,ou parcial do Contato,
A âmulta de 1051% (dez po,t.centp) sobre o valor çorrespondente
sujeiaráa GtJNTaVt
& ine;ecuçã1; 'sem prej o das sanções administrativas -previstds no art. 87, da Lei ri".
4666/93, &: ultada á es Município, mtodb caso,'a?csçiso unilateral,
Na 1ipóteseda rescisão cpntratual prevista na tijnia Sédma, a CONTRATADA tem a
£brigkao d T rdssaxdir"t tONTRA'TANI'b todô é qwilqudr $Jor que porventura tenha
receBido a ti o de adia $arnento.
CLkTJSU -NONA. DAS INSTRUÇÕES E NÓRMÀ PARA 05 RECURSOS
EM LÉT
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IRË\'IT t

0s rcuzso4adxnSnistta
1a TPt ií'&jóÓ/93
CLÀiUSULÀ IJEéI
As partes
este Contra

temoriria
a0

nestã CÍus'

forti.fito ou

s decprrentés doto desta contratação seguirô o rito do azr.109

- CA$Q FORTUITO E FORÇAcMAI9R

podetao s i icsponsahUizadas polo no cutTLpriçpo dç sues obrisa56cs sob
em decor êncla de casos fqrcunos ou eventos de força maior que impeçam,
u definitiv ente, o cumprimento de quaisquer deSa obrigõcs, çpnformc
Btasileii?o. A parte que prêteder se valer da ecotieraÇÕ 131rev4ta
Código
a deyt i fgri±iar a outra, de imediato ç por esçrito, da ocoaência do cso
rycfl(Q de f rça maior, iiifg.qnando tarnbzh iô pi:wto ;5.4tnadp de dupo do

Ç

referid6, ev,e

o-

.° ë66619
eve4ulm

RIMEIIIA - DÁS DISF-ØSIÇQ -VISÃIS E EORÓ; À Lei
DEU
eyreero a ap1icaç8 desteCdnh2to-e a solução de litígios tue,
uS'nitet
,det p0 t íesultár.

bk

c

j)vesente C

àto seS o rIa Conaic ,.e Saíta Mrii ia Vitória — Bahia,
ainda qqe Ft1+ilwm& 4
rdo Má4aIhhes. SN, óetitrçXEPf'47.6&OOb, 5áÓ RólicdoCortbe-6

e'

ÇãCEtttlDOCO*W!

E potttar de acord com a condições estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em
02 (dus)vits dc igual teor e para o mesmo efeito, o $uaI, depois de lido e achado
cànfonn, e ssinado pelp CONTRATAN 1h, CONTRATADA e testemunhas.
16 de ju 1TflI417.

SÃO FÉLIX DO GOIUDE-BA
CONTRATANTE
çzz.
MKR PR iV OCÕ , 7r1 TINGE REPRES.LTDÀ-ME
CONTRATÃDÀ

Testemunha:
Tçstetmrnha:

o

Avelil u Lu13 FÇIUUI Q MUiMC, t'JJ Qflt[Q1 çr; 47,00-QQ9, Qq FélIA 129
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