
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
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CEP 46900-000 - Fone: (75) 3331-1421/1422
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 035/2020
Ref.: PROCESSO DE INEXK3IBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020
Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 69/2020

CONTRATO QUE
MUNICÍPIO DE SEABRA E A EMPRESA A PLAY'S
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ENTRE SI CELEBRAM O

Nesta data, oMUNICÍPIO DE SEABRA,EstadodaBahia, inscritonoCNPJ —Cadastro dePessoas
Jurídicas sob o n° 13.922.604/0001-37,localizado à Praça Benjamin Constant, 18, Centro,
representado neste ato peto Chefe do Poder Executivo o Sr. Fábio Miranda de Oliveira, brasileiro,
portador do CPF N° 944.951.735-53 e Cédula de Identidade RG 0900510927 SSP/BA, residente e
domiciliado nesta cidade, à Rua Adefina Dommgas de JesusN® 455,Bairro Lago Sul, Seabra-BA.,
CEP 46.900-000,A, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
APLATS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ 26.080.840/0001-03, com sedeRua
Cassimiro Correia e Silva N° 10, Centro, Livramento de Nossa Senhora - BA., CEP 46.140-000,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu empresário sócio
administrador, o Sr. LUCAS BONFIM PIEROTE, maior, capaz, empresário, portador do CPF
008.598.445-01 e R .G. 969431412 SSP/BA, onde oCONTRATANTE utilizando suas prerrogativas
legais,combasenoartigo25, IncisoHlda Lei8.666de21de junhode1993ealteraçõesposteriores,
combinado com a Instrução n° 02/2005 do TCM-BA, com alterações da Instrução 01/2017 do
TCM/BA.,paracasosde tNEXÍGIVELLICITAÇÃOresolvemeacordamnaproposta apresentada no
ato de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020, resolvem e acordam na celebração do
presente fNSTRUMENTOCONTRATUAL,mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA I-DO OBJETO

fs

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação dos
serviços de shows artísticos com o Artistas/Bandas/Atrações de 02 Shows com a BANDA

^ RECOMEÇAR no tradicional Festejo do Padroeiro São Sebastião, no dia 19/01/2020 e Tradicional
Festejo de São José no dia 20/03/2020, para apresentação empraça pública, respectivamente na
sede doMunicípio, e um Show com BANDA JULIO NASCIMENTO no Tradicional Festejo de Olhos
DÁgua do AntônioFrancisco, no dia 19/01/2020,comduraçãomédia de 2:00hs de show, de acordo
com a proposta da contratada e ato de inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 25, Inciso III
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, combinado com a Instrução n®
02/2005 do TCM-BA, com alterações da Instrução 01/2017 do TCM/BA..
Parágrafo único- O contrato será executado sob o regime descrito no Art.6°, Inciso VIII, letra (a),
da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA tt- DA APRESENTAÇÃO
A CONTRATADA, por força do presente contrato deverá realizar SHOWS ARTÍSTICOS, com a
banda abaixo especificada, nas seguintes condições:

LOCALIDADEBANDA DATA VALOR
Festejo Padroeiro São Sebastião - SedeBANDA RECOMEÇAR 19/01/2020 7.450,00
Festejo São José - Sede
Festejo de Olhos D'Agua do Antônio Francisco

BANDA RECOMEÇAR 20/03/2020 7,450,00
BANDA JULIO NASCIMENTO 19/01/2020 13.200,00

TOTAL 28.100,00
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§ 1o - Os shows deverão ter duração mínima de 1:30h (uma hora e trinta minutos) a 2:00hs (duas
horas), ininterruptas para apresentação das artístas/bandas contratadas, devendo o horário
estimado ser adequado com a produção do evento.

§ 2o - Qualquer mudança na programação por parte do CONTRATANTE deverá ser comunicada
com antecedência a CONTRATADA.

§V - Caso ocorra algum fato que impossibilite a apresentação, tais como fenômenos da natureza
ou de força maior, não acarretará nenhum ônus para a CONTRATADA, ficando a mesma, no direito
de recebimento do valor deste contrato. E assim remarcado uma nova data para a realização do
evento de comum acordo com o CONTRATANTE e disponibilidade na agenda da atração ora
contratada, ou havendo impossibilidade de apresentação da mesma atração, em decorrência de
casos fortuitos, devidamente comprovados, fica a CONTRATADA, na obrigação de substituir a
atração por outra do mesmo nível.

CLÁUSULA III- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Para cumprimento do que determina aCLÁUSULA If,oCONTRATANTEpagará àCONTRATADA,
o valor global de R$ 28.100,00 (Vinte e oito mil e cem reais), pelo objeto ora contratado, conforme
cachés discriminados na referida cfáusufa.

§1o A CONTRATANTE poderá pagará a CONTRATADA o valor de R$ 14.050,00 (Quatorze mil e
cinquenta centavos), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado na assinatura do
contrato, e a outra parcela restante até o dia do último evento, agendado para o dia 19/01/2020.

§ 2o A CONTRATANTE, por meio de pagamento bancário em conta da contratada procederá a
transferência de crédito (TED/DOC/OrdemBancária), ou outra conta ou outromeio depagamento
usualmente aceito, conforme o caso, nas datas pactuadas.
§ 3o Caso a CONTRATADA se negar a apresentar no dia e horário citados na CLÁUSULA II, os
vafores pagos a título de adiantamento, serão ressarcidos ao CONTRATANTE, corrigidos com base
na TR , mais incidência 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, calculados na fração de 1/30 avos, a
contar da data prevista para a apresentação.
CLÁUSULA IV- DO PERÍODO DE VIGÊNCIA:
O presente contrato se inicia da data de sua assinatura, isto é, em 16/01/2020 e expira-se em
30/03/2020, prazo fixado para quitação das obrigações contratada, findo este prazo as partes não
terãonenhumaobrigaçãopara comaoutra, salvopagamentos quepor venturaestejampendentes.

CLÁUSULA V-DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO:
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOECULTURA
Unidade: 13 UNIDADE DE CULTURA
ProjiAtiv.2.031 Realização das Festas Populares
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3,3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000.000024 Outros Serviçosde Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA VI-DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS.
Ficam a cargo da CONTRATADA, as despesas com encargos trabalhistas, previdenciaríos, fiscais
e comerciais, resultantes da execução deste contrato, emconformidade comaLei 8.666/93,no seu
art. 71.
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CLÁUSULA VII- DAS OBRIGAÇÕES
6.1 - Constituemobrigações da CONTRATANTE;

a) Disponibilizar o local do evento à CONTRATADA antes do dia do show;
b) A divulgação ampla do nome da banda / artista;
c) A segurança dos músicos, cantores, técnicos e integrantes da produção que participarem da

apresentação;
d) A segurança das mesas de som e luz, bem como dos seus respectivos técnicos;
e) Colocar à disposição da CONTRATADA um veículo durante o período em que o mesmo

permanecer em Ipirá;
f) A liberação do espetáculo junto ao órgão oficial e o pagamento ao ECAD;
g) Colocar à disposição da CONTRATADA, no local do espetáculo, aparelhagens de

sonorização condizentes e iluminação profissional.
6.2 - Constituemobrigações da CONTRATADA;

a) Fazer comparecer a Banda / artista no local e dia marcado, pontualmente no horário
estipulado para apresentaçãodo show.

b) Promover nos termos neste instrumento prescritos a s apresentações da banda / artista
indicada na Cláusula primeira, sem possibitidade de sua substituição por qualquer outra
banda / artista, salvo expressa anuência do MUNICÍPIO;

c) Efetuar o recofhímento de todos os encargos trabalhistas prevídencíáríos e tributários
decorrente da prestação de serviços objeto deste Contrato, excetuado os já retidos no
pagamento.

CLÁUSULA VIII- DA RESCISÃO:
Opresente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas emespecial nosArtigos
77 e 78, bem como a qualquer dispositivo da Lei n°8.666/93 e suas posteriores alterações e, ainda
nos seguintes casos:

r\

- fnadimptência de qualquer dáusuta ou condição deste contrato, por infração de uma das
partes,quando notificado por escrito pela parte não infratora e nãoatendida no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas;

§ 2o - Transferência das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a
expressa autorização e concordância de ambas as partes,por escrito;O
§ 3° - Os casos fortuitos ou de força maior, serão excludentes das responsabilidades da
CONTRATADA e da CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

CLÁUSULA IX- DA VINCULAÇÃO LEGAL:
O presente contrato será regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se
sujeitam para resolução dos casos em que este instrumento for omisso.

CLÁUSULA X- PENALIDADES:
A aplicação de penalidades decorrentes do não cumprimento dos prazos e condições avançadas
neste contrato dar-se-à em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93,
sendo as seguintes:
I-Advertência escrita, quando se tratar de infração leve, a juízodo CONTRATANTE;
II-Multa diária equivalente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato;
Hl — Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de cotratar com
Administração Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CLÁUSULA XI- DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO:

o»* «•»
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Faz parte integrante e complementar deste contrato o Processo de Inexigibilidade de Licitação n°
076/2018, independente de sua transcrição.
§único-A CONTRATADA manterá durante todaaexecuçãodo contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Processo de Inexigibilidade de Licitação.

CLÁUSULA XII- DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO:
Opresente termo poderá ser alterado de comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA XIII- DO FORO
Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da execução deste
contrato.

Aspartes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente
contrato.E, por estarem justos econtratados, assinamo presente instrumentoem03 (três) vias de
igual teor, o representante do CONTRATANTE e o representante da CONTRATADA, juntamente
com as testemunhas, abaixo ea tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Seabra -BA., 16 de Janeiro de 2020.

APLAY'S C
CNPJ 26.080.840/0001-03

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Contratante Rep.: LUCAS BONFIMPIEROTE

do CPF 008,598.445-01e R.G,9694^^SSP/BA.Contratado ^
Testemunhas:

^ \ j {ÉÔ IAÀX-
'CPF: 5̂ 3 -

iço Municipal em:Publicado niVisto o do
/2019/

/

Proucurador Jurídjço' de AdministraçãoSecretárioMatheus Cotrim
Advogado

OAB/BA 38.042

dnód


