ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEDUC nº 20-2018
INEXIGIBILIDADE nº 09-2018
CONTRATO nº 038-2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA
Contrato de prestação de serviços - apresentação artística, que entre si fazem de um lado, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.
J/MF sob o n. 14.197.768/0001-01, Rua Mário Meireles, nº 86, Centro, Brejões–BA, CEP 45.325-000,
representado, neste ato, por seu Prefeito, ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA, adiante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa EVERTON SANTOS DE JESUS, inscrita no
CNPJ sob o nº 27.532.680/0001-40, estabelecida à Avenida Tancredo Neves, nº 1632, Edif. Salvador
Trade Center Torre Norte Sala 105, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41.820-020, neste ato
representada por Everton Santos de Jesus, inscrito no CPF 015.533.875-70, portador do RG nº 10116989
27 SSP/BA, denominado apenas de CONTRATADA, ajustam e acordam a presente prestação de
serviços, observadas as cláusulas e condições que a seguir reciprocamente celebram e aceitam:
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a apresentação de Show da BANDA PAROARA DO ACORDEON,
nos Festejos Juninos do Município no ano de 2018.
Parágrafo Único: os serviços referidos no caput da presente cláusula são inerentes à função da
CONTRATADA, que, portanto, não poderá transferir sua execução para outrem.
CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO, VALOR, DO REGIME E PRAZO DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA na qualidade de representante legal, se obriga a promover a apresentação do Show
abaixo relacionado no Distrito Serrana, observada à programação elaborada pela CONTRATANTE:
BANDA
BANDA
PAROARA DO
ACORDEON

QTD

LOCAL

DATA DO
SHOW

HORÁRIO DA
APRESENTAÇÃO

1

DISTRITO
SERRANA

24/06

22:00 ÀS 00:00

VALOR
R$ 20.000,00

TOTAL GERAL R$ >>>>>>>>>>>>>>>>

VALOR
TOTAL
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00

O valor do presente contrato é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
CLÁUSULA 3ª – FORMA DE PAGAMENTO
1ª parcela R$ 10.000,00 (dez mil reais), refere-se ao adiantamento, no dia 20 de junho de 2018;
2ª e última parcela R$ 10.000,00 (dez mil reais), em até 60 (sessenta) dias após apresentação do show;
Os pagamentos serão realizados através de transação bancária na conta corrente: 334-4, agência: 4801,
Banco nº 104, Caixa Econômica Federal, de titularidade da empresa acima qualificada.
CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Parágrafo primeiro - A CONTRATANTE irá fornecer e custear todo o equipamento de som e luz que
deverá compulsoriamente estar funcionando.
Parágrafo segundo - Fazer os pagamentos conforme a Cláusula Segunda e Cláusula Quarta.
Parágrafo terceiro - Fica a cargo da CONTRATANTE o pagamento de alimentação para os
componentes da Banda que irá se apresentar.
CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá a CONTRATADA pagar impostos, taxas ou contribuições referentes ao evento, no âmbito do
Município, do Estado e da União.
Parágrafo primeiro - A CONTRATADA se compromete a realizar a apresentação artística no dia,
horário e local determinados, bem como, assegurando a qualidade artística da apresentação, sob pena
de incorrer em multa contratual, devidamente definida neste contrato.
Parágrafo segundo - O repertório musical a ser apresentado em cada show será de acordo com a época
dos Festejos Juninos, por tanto, só com musicas de forró (Xote, baião, arrasta-pé e vaneirão), ficando
impossibilitado à CONTRATADA opor-se à escolha das músicas de forró, podendo somente a
CONTRATADA dar sugestões sobre o repertório, mas sem vinculação de aceitação pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas do presente CONTRATO correrão por conta de seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÕES
02.05.02 - UNIDADE DE CULTURA
Atividade: 2.011 - PROMOÇÃO DE MANIF. CULTURAIS E F. POPULARES DO MUNICÍPIO
3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fontes: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
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CLÁUSULA 7ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes, desde que haja
comunicação formal por escrito justificando o motivo com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas.
CLÁUSULA 8ª – DAS SANÇÕES E PENALIDADES
Fica estipulada uma multa de 10 % (dez por cento) do valor deste CONTRATO, para quaisquer das
partes que infringirem alguma cláusula deste instrumento contratual, que será pago a parte prejudicada
independente de ação judicial específica para ressarcimento de perdas e danos que poderá ser movida,
obviamente, pela parte prejudicada.
Parágrafo único – A multa de que trata a Cláusula anterior não implicara em inadimplemento oriundo de
calamidade pública, luto oficial, desde que decretado por autoridades constituídas, nem decorrentes de
acidente de viagem, desde que devidamente comprovado e com ocorrência registrada perante o órgão
competente. Assim as partes dão nova data ao espetáculo permanecendo inalteradas as demais
cláusulas deste CONTRATO.
CLÁUSULA 9ª – DA LEGISLAÇÃO E VINCULAÇÃO
O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações constantes na
Lei nº 8.883/94, e será regido pelos princípios estabelecidos no Direito Administrativo.
Parágrafo único – A execução deste Contrato obedecerá às normas e especificações que serviram de
base à inexigibilidade de licitação acima mencionada, conforme inciso III, artigo 25 da Lei nº 8.666/93,
objeto do processo administrativo e à proposta de preços, as quais, independentemente de transcrição,
passam a integrar este documento.
CLÁUSULA 10ª - DO FORO
As partes pactuantes em comum acordo, elegem o fórum da Cidade de Brejões-BA, como próprio para
dirimir quaisquer dúvidas ou questões fundadas no presente, pelo presente, pelo que renunciam a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por assim, estarem justos e acordes, firmam o presente em três vias de igual teor impressas
eletronicamente, na presença de duas testemunhas, também abaixo assinadas e que será publicada no
local de costume para que produza todos os seus efeitos legais.

Brejões-BA, 07 de Junho de 2018.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeitura Municipal de Brejões
CONTRATANTE

Everton Santos De Jesus
CPF nº 015.533.875-70, RG nº 10116989 27 SSP/BA
EVERTON SANTOS DE JESUS
CNPJ nº 27.532.680/0001-40
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_________________________________
Nome:

________________________________
Nome:
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