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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 240/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 045/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.919/2022 

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 

CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSA DO RIO PRETO/BA – DO OUTRO, 

COMO CONTRATADA, A EMPRESA JEOVAM DOS 

SANTOS FILHO. 

  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Praça da Matriz, nº 22 - Centro, Formosa do Rio Preto, 

Estado do Bahia, CEP: 47.990-000, inscrita no CNPJ N.º 13.654.454/0001-28 representado 

pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Manoel Afonso de Araújo, RG: 01827442-05 

SSP/BA, CPF nº. 137.632.105-04, e pela Secretária Municipal de Cultura Srª Rosilene 

Carvalho da Silva Almeida, portadora da Cédula de Identidade nº1284587983 e CPF (MF) nº 

007.752.945-60, doravante denominado CONTRATANTE e do outro e do outro, a empresa:, 

JEOVAM DOS SANTOS FILHO, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº 

046.247.493-32 , com, com sede na Rua Elieci Fonseca, S/N, Vila Baio, Curimatá- Estado do 

Piaui. CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes 

aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SERVIÇO 

 

1.1. Constitui objeto deste instrumento a contratação, por inexigibilidade de licitação, de 

apresentação artística em Show Musical da Banda Bate Esteira do Vaqueiro, durante as 

comemorações culturais e tradicionais do Sagrado Coração de Jesus na Comunidade de 

Tábuas, neste município de Formosa do Rio Preto, no dia 29 de julho de 2022 conforme 

Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93. 

1.2. DA DURAÇÃO DO SHOW 

 

1.2.1 O show terá 4 (quatro) horas de duração. Com início a partir das 23:00h e apresentação 

ininterrupta. 
 

1.2.2.  Caso a Banda ultrapasse o tempo estabelecido no item anterior, será de sua inteira 

responsabilidade, não existindo nenhum acréscimo ao pagamento a ser efetuado. 
 

 

 

 

 

1.3. DOS EQUIPAMENTOS 
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1.3.1. O CONTRATADO fornecerá todo equipamento necessário para a realização do show, 

comprometendo-se a CONTRATANTE com o fornecimento de Sonorização e iluminação, a 

respeitar as condições fundamentais para o bom funcionamento dos equipamentos. 

  

1.4. DAS DESPESAS 

 

1.4.1.  As despesas com alvarás, multas e direitos autorais das entidades arrecadadoras serão 

de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE. 

 

1.5. DA CONSUMAÇÃO 

 

1.5.1.  A consumação do CONTRATADO e da banda durante o show correrá por conta 

da CONTRATANTE. 

 

1.6. DAS CONDIÇÕES 

 

1.6.1. A CONTRATANTE compromete-se a oferecer as seguintes condições fundamentais 

para a realização do show: policiamento, segurança, palco, suprimento de energia elétrica, 

sonorização e iluminação condizentes com o equipamento, responsabilizando-se por qualquer 

risco que possa expor a terceiros. 

 

1.6.2.  Este contrato não é passível de transferência por nenhuma das partes contratantes a 

outra empresa. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO  

 

2.1. O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 

 I) Leis n° 8.666, de 21 de junho de .1993, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n° 9.648, de 27 de 

maio de 1998 e demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública 

Federal; 

II) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014. 

III) Instrução TCM nº 002/2005 

IV) Instrução TCM nº 001/2017 – Dá nova redação ao Inciso VI e acrescenta o Inciso VII ao art. 

3º da Instrução TCM nº 02/2005 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VEICULAÇÃO.  

 

3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da Inexigibilidade de 

licitação promovida, Inexigibilidade nº 045/2022, Processo Administrativo nº 1.919/2022, em 

que à CONTRATADA foi ratificada o objeto. 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 
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O valor do presente contrato é de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), de 

acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA 

na Inexigibilidade nº 045/2022, entendido este como preço justo e suficiente para a execução 

do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo anexo na proposta. 

 

4.2. O pagamento será realizado da seguinte maneira: 

 

❖ O valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) a serem pagos no dia 29 

de julho. 

 

4.3.  A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

 

4.4.  A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando 

da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o 

contrato. 

 

4.5. O pagamento devido ao contratado será efetuado em concordância com o cronograma 

estipulado no item 4.2., após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e 

aprovada(s) pelo setor de liquidação do Município. 

 

4.6. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 

para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de 

sua reapresentação para efeito de pagamento. 

 

4.7.  A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá 

de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato 

 

4.8. Em se tratando de execução de serviço, serão divididos da seguinte maneira:  o valor 

global dos serviços 40% (quarenta por cento) referem-se aos custos da CONTRATADA, tais 

como despesas com materiais, insumos, e 60% (sessenta por cento) referem-se à prestação 

dos serviços aqui estipulados. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato estarão alocadas na seguinte dotação 

orçamentária: 

 

UNIDADE: 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO; 

ATIVIDADE: 13.392.011.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, 

POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS; 

ELEMENTO: 3.3.90.39.00 - 1500 – OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ. 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

 

6.1. O prazo de vigência do CONTRATO é até 31 de agosto de 2022, da data da sua 

assinatura, com previsão de prorrogação com base no Art. 57, da Lei 8.666/93.  
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICIDADE  
 
7.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial do Município 
de Formosa do Rio Preto, do extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos 
aditivos, se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. DA CONTRATANTE 

 

8.1.1. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento da 

execução do objeto deste Termo de Referência; 

8.1.2. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução do objeto ora contratados, 

definindo as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos usuários, bem como os 

prazos e etapas para cumprimento das obrigações; 

8.1.3. Efetuar o pagamento à contratada no prazo da Cláusula do pagamento deste contrato. 

8.1.4. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar a 

execução do objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referência. 

8.1.5.  Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das 

taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento do 

contrato;  

8.1.6. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;  

8.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o objeto que estejam em 

desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 

insuficientes ou inadequados; 

8.1.8. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 

irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;  

8.1.9. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 

condições necessárias à execução do contrato. 

8.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.1.11. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 

8.2. DA CONTRATADA 
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8.2.1. Prestar os serviços dentro dos prazos e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

8.2.2. Atender prontamente a ordem de serviço, instalação dos mesmos, expedindo a 

competente nota Fiscal.  

8.2.3. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de 

negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da 

qualidade do objeto.    

8.2.4. Tratar reservadamente com a Prefeitura, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da contratante ou de terceiros de 

que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo, devendo orientar seus 

empregados e prepostos nesse sentido. 

8.2.5. Comunicar à contratante, por escrito, quando verificar condições inadequadas de 

execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do 

serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela contratante; 

8.2.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas disciplinares e administrativas da 

prestação de serviços; 

8.2.7. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no 

contrato; 

8.2.8. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo; 

8.2.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e 

comerciais, resultantes da execução do contrato; 

8.2.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com a contratante; 

8.2.11. Indicar 01 (um) representante legal, dedicado exclusivamente ao relacionamento com a 

contratante; 

CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA, SANÇÕES E PENALIDADES:  

 

9.1 Na inadimplência por parte da CONTRATADA, caracterizada pela não realização do show, 

ficará a mesma obrigada a restituir a (s) importância (s) que já tiver recebido, acrescidas das 

importâncias com as despesas efetuadas com a divulgação do evento, devidamente 

comprovada, através de notas fiscais. 

 

Parágrafo Primeiro - A não realização do Show pela ausência dos artistas da CONTRATADA, 

por motivos alheios às suas vontades, tais como: acidente, doença, tempestade com 

desmoronamento de barreira, falta de condição de pouso, blackout, e etc. (força maior ou caso 

fortuito), ou ainda em decorrência da impossibilidade provocada pela PANDEMIA DA COVID-

19, ficará a apresentação adiada para outra data a ser marcada pelas partes contratantes em 

comum acordo, ficando a CONTRATADA e a CONTRATANTE isentas de quaisquer 

penalidades/multas ou despesas extras. 
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Parágrafo Segundo - A não apresentação do artista/banda, objeto do presente contrato pela 

ausência injustificada do ARTISTA acarretará o pagamento da multa contratual prevista neste 

instrumento, além da devolução das quantias já pagas pela CONTRATANTE. 

9.2 As penalidades contratuais aplicáveis são:  

a) Advertência verbal ou escrita. 

b) Multas.  

c) Declaração de inidoneidade e,  

d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, 

de 21/06/93 e alterações posteriores.  

9.3 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções 

cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas 

estabelecidas.  

 

9.4 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:  

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no fornecimento dos 

produtos;  

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das 

cláusulas do contrato.  

c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos 

previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa.  

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto/BA por prazo não superior a dois anos.  

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, 

Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

9.5 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 

contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 

fundamentado.  

 

9.6 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 

cumulativamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato os constantes do Artigo 78, da Lei nº 

8.666/93. 
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10.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da 

Lei 8.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

10.4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

10.5 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que haja culpa do 

contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 

tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

10.6 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

 

10.7 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 

podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

11.1. Será nomeado um Gestor de Contrato a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento 

dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

11.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do 

Responsável indicado pelo Prefeito, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento 

das obrigações contratadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 

CASOS OMISSOS   

 

12.1. Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial 

aos seus casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. Como condição para o pagamento, a empresa deverá se encontrar nas mesmas 

condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos 

relativos aos serviços prestados e aceitos.  
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13.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei 

acima referida. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro desta cidade de Formosa do Rio Preto (BA), para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente instrumento. 

 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor 

e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Formosa do Rio Preto /BA, 28 de julho de 2022 

 

PELA CONTRATANTE: 

PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO 

 

 

 

________________________________ 

Manoel Afonso de Araújo 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

________________________________ 

Rosilene Carvalho da Silva Almeida 

Secretária Municipal de Cultura 

CONTRATANTE 

 

PELA CONTRATADA: 

JEOVAM DOS SANTOS FILHO. 

 

 

 

 

         ________________________________ 

JEOVAM DOS SANTOS FILHO. 
Sócio Proprietário 

RG nº 2.795.830 SSP/PI 

CPF nº 046.247.493-32 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª ___________________________  2ª ___________________________ 

CPF:        CPF: 
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