
ESTADO DA DARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

TrialMO Profana lidera, ile, centre de Sante RIS de tikelde4À CNP: 47.1511411. 

CONTRATO N.' 237/2022 
INEXIGIBILIDADE NI 023/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Dr 148/2022 

• CONTRATO DE ~MOO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE 
MI LADO, COMO CONTRATANTE, A 
PREVEMJRA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA DE CÁSSIA/BA — DO °urna, como 
CONTRATADO* FLAVIO OZORIO DE 
CARVALHO 03025218363. 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que entre si 
fazem, de UM lado cano CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de Santa Rita de 
Cássia/BA, com a sede na Travessa Professora Helena, ive, bairro Centro, Santa Rita de Cássia, 
Estado do Bebia, CEP: 47.15000, inscrita no CNPJ N.° 13.11$8.711/8001-40, representado pelo 
Excelentíssimo Pi‘feito Sr. José Benedito Rocha /Vagão, CRO 2652. BA, CPF n°. 207.067.153-
49 e, do outro, Flavio Orado De Carvalho 03023218363 (retenham E Cia), pessoa jurídica 
inscrito no CNPI tr 35227.321/0001-49, com sede na Rua João Pacheco Cavalcante, 369. 
Centro , Corrente-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Ozono De Carvalho, portador do RG 
sob o n° 2.770.209 SSP/Pl, inscrito no CPF sob o tf 030.252.183-63, com residência e domicílio 
na Rua João Pacheco Cavalcante, 369, Centm, Corrente-P1, doravante denominado 
CONTRATADO, tem CrIlle si ajustados o presente CONTRATO, submetendo as partes aos 
preceitos legais instituídos pela Lei 13.° 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO EM) CONTRATO 

Fica obrigada a CONTRATADA aprestar ao CONTRATANTE a produção e promoção de 
evento, com a realização de show com a atra* do artista de renome Tetezinho e CIA. com 
duração mínima de 2 horas, a se realizar no dia 30 de setembro de 2022, a partir das 23 horas, 
nos festejos do Padroeiro Sio Francisco de Assis, na comunidade de Nina, zona =ti deste 
município. 

CLÁUSULA SEGUNDA VAIAR E CONTWOES DE „PAGAMENTO 

A CONTRATANTE obriga-sei pagar ao minutado o valor total de R$ 16:000,00 (dezesseis 
tnil reais), sendo que 50% (cinquenta pot cento) do valor do contrato no dia  da assinatura do 
mesmo e 50% (cinquenta por cento) até uma hora antes da realização do evento. As despesas 
com hotel e alimentação para equipe de apoio e banda, ccenno por conta da CONTRATADA, 
bem como traslado, e todo acompanhamento necessário para total execução do contrato na forma 
estabelecida, se comprometendo o CONTRATANTE a fornecer a estrutura de palco, iluminação 
e ~ruins. 

CLÁUSULA TERCEIRA TA O OR(CAIVIENTÁRIA 

As despesas &nes do presente à 



- 

A DE CÁSS
GABINETE DO FEITO 

I: 13S80.711/0001-40 Tansa Professem ff ale, cair, de Sinta Rita dc C4iiiii4A CEP:47 ISM

• Unidade: 0206000 — Secretaria Mtinkipal da Educação e Cultura
• Atividade: 2,011 — Apoio as Festividades, Cultura, Esportivas, itt 

Popular 
• Elemento de Despesa: 3.190.39.00 —Outros Serviços Pessoa Jurídica 
le Fonte: 00 - Recursos Ordinários 

C AUSULA QUARTA - TRANSFERiNQA 
A CONTRATADA fica vedado negociar com teitetros, seja a O° 
decorrente do contrato, ainda que cem instituição bancaria, permitindo-se tio somente. 
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente ao CONTRATANTE. 'nimbem não pudera 
A CONTRATADA transferir o presente contrato, no todo cru em pane, nem poderá subeontratar 
os serviços relativos ao seu objeto, sem o  privio e expresso consentimento dO
CONTRATANTE, sob pais de rescisão deste poeto, não t.sMnSJ qualquer vínculo contratual 
entre eventuais subcontratadas e O CONTRATANTE, perante o qual o i'sniço responsável pelo 
cumprimento deste contrato será sempre A CONTRATADA, direta e exclusivamente. 

Os serviços serão exectibulos no dia 30 de setembro de 2022, a partir das 2 
do Padroeiro São Francisco de Assis, na comunidade de Itimdra„ zona rural deste
presente Contrato terá prazo vigente até o cumprimento do objeto, cornvigëncia 
data de sua assinatura até 28 de outubro de 2022. 

No deseumprimertto do objeto ou  do prazo de execução deste contrato5 ficará a 
ta de 20% do valor total do contrata 

!SÃO  

itrato poderá ser rescindido em qualquer 
icial, ocontndo qualquer das hipóteses

O CONTRATANTE se obnga rambeni a cumpnr rocas as no 
contratos administrativos, inclusive instaurando processo adm 
pmcesso licitatório de inexigibilidade, em conformidade com o 

legais que regttlautentant os 
niatratzvo no qual se formaliza o 
25, incistill1„ da Lei n° 8466/93. 

cita confonnc designa itt. 67 da Lei  8.6661 
Portaria n 1751, de . 

WA CINES FINA15.  



ESTADO DA BANIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNN: 13.880.711/0001-40 

»asa "Suor* Hanta, mien  de $enta *Ra de nulagA eltri 47.150-MIL 

Fica eleito o foro da Comarca de Santa  Rita de Cisma' BA,  para distrair quaisquer dúvidas ou 
litígios Provenientes da terrenta* dou execução do peswe ~to.   

Assim por se encantarem justos e contratados, assinam apresente contrato em 02 (duas) d'uts de 
igual teor e forma, depois de lido e achado contem na presença de duas testemunhas, que 

também o assinam, integrando ainda o Instrumento contratal o processo administrativo de 

irlexigibilidade de licitação o prospecto dos serviços contratados. 

Rita de Cássia/BA, 22de ~ode 2022. 

  astdiL 
lO DE CARVALHO 041025211069 
111' 35.827.32110001-49 
do Oadto De Carvalho.  

TESTEMUNHAS: 

1** ctilLiaR koz ,fie Ppertralf_ta-

CPP: 092- 393 4(3 -2(.0 
2' 



OFICIAL 
~feitura Municipal 

de santa Rita de aula 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.71110001-40 

Travessa Professem Helena, alo, Centre de Santa Rtta de Cássia-13a CEP: 47.150-000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 140/2022 INEXIGIBILIDADE N.° 023/2022 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Contrato 11° 237/2022 - att: O 1.1UNICIPIO DE SANTA RITA oe CÁSSIA e a 
Empresa: Flavio Ozodo De Carvalho 03025218363, insulto rio CNPJ n° 35.827.321/0001-49; 
Qpipte: Costateção, por inexigibilidade de Mação, produção e promoção de evento, com a 
realização de show com a atração do adieta de renome Tetezinho e CIA, com duração 
mínima de 2 horas, a se realizar no dia 30 de setembro de 2022, a partir das 23 horas, nos 
festejos do Padroeiro São Francisco de Assis. na comunidade de 'tiquira, zona rural deste 
munklpio; Valor RI 15.000,00 (dezesseis mi reais): VigAnrin: de 22/09/2022 ate 28/10/2022; 
EtinlaRaiattairã- - Fonte. 00 - Recursos Ordinários; Pata dn Contrata: 22/09/2022; 
airlan JOSli Benedito Rocha Pregão pelo municiai° e Hav o Ozorio De Carvalho pelo 
contratado. 

Santa Rita de Cássia-BA, 22 de setembro cie 2022 

JOSE BENEDITO ROCHAARAGA0 
Prefeito 

Certlflear,iio BEFILISJV-7V2149CAJ-KUJCUXPJ-PICIDUUIR 
Versão eletrônica dieeontvel em: Mipsildoem.orsbribersenten'tedeceesie 

Documento assinado digitalmente conforme AV no 2.200-212001 de 24/0&*001, que instituiainfraistnitura de Chaves Pdbatcas Brasileira -KP Brasil 



PitEPEITtlied 

CEM ft 
Mim; - Gabo - 

O ~O MUINOCIPAL OH IMITA Md 
uso de suas attibuições que lhes minam o indeetAtt do 
Município, matem 

para centra aditirados pekt Illtmidpio, os 

I - Alini Santos Badmem 
como fosca! dos ~ralos pudendos peai 

II - nasçam Augurdo da Mn Raonta da ~00 Dam ling dos 
conflui ~Moi para ildierelada liaflei de Educaçass• Cubam 

111 - Enmer Reatada Are" ~Ma recrias de Tesounda) conso fiscal 
dos derma corintos odebtades gaio leurdolpb de sesta ffila de Olead. 

Considerando que o dentmlei deva oonlwon detakidarnenkt o 
insutimento dddesduld is o diSt 4 SOMO a ser himellea* anotando me regiam 
próprio todas as oconenctes ~andifaii alua tescuoilm devendo irar qualquer 
advida dem o. danais satoma ~st da Adsloyoodo porto ft estip*Mmds 
das clausula nelas ~editam 

Constituem atittiØs do ISM ofa ~o itoddertar, acompanhar e 
fisceibuir a execução dos contratos Msti mia neeponsatadadit * antler realmmtnes 
relatórios obstinando que Sm carimits, Mim MIMO: 

comutação va TSVVWL2V74D PnarterWsadslifist 
Versão eletrônico disponível em, httpsildownorg.bote/santaaladocassn 

Documento assinado dlgit confonneMP no2.20a cf*Sque ~Ma &Som aaves ~km &adio f a CP Brasil 



2 - Pante 
cuidando para que o 

doa pagarataitos ~doa, em ardam oronokigka 
Mosejek aterado: 

3- Consoar foonairaots a usadade compan *pôs ~atoe pavios com a 
contatado, as inigukaddadas ~das, paasts** dolunsidn 

4- Scaa a ifiaaaaa dada f Minta, litalarrederteri tos tkr ourando sob sus 
responsaisadechs: 

de 

- 

em 

sob 

da vissencia do embato. e laseraoSo 

wado Sia de* prosas da cerS 

7 - Encantam, a autoridede coropetela de no 
cronograrne fleico-flnenceind, subeadtgOesdeo******~onotoa, tomatada; pela 

8 - Confins a. praças * 
estabelecidos no contrata: 

de Nets Reit com se 

9- Risonho!. e as Notas ~els e ericen~ ao* asks oompens, 
~bando a eNeNediao deo ~as nas dates fanadas em cada 81888800do 
~dual No aso de cfne. aoai*Ssun*d eteisos reaterki direto is 
obras conferir em conjunto Can e ~et ifr *IS 

• Serraceção Gdf - USNGB- -CNCPLETY 
Versão eletrônica disponível em. httpsildoem.org baesantantedecasssa 

Documento assinado digitalmente onneMP tr2201)-~01d1r2~0t,quelngt~11,46*-~n~a4e~Pdbaras Brasileira - CP Brasil 



13 = Acompanhar a iumw" ccii 
quagtativot. 

Ima Profiram Mrlina Coméng. 4700401 

10— Verificar se apnerodeanles ~Os aquenacirámsedbode acordo 
com o estabeiscido no ~ente ~tatu* 

11 - Noterar a ~a para mar Os WSUU detactatlos nos terviços, 
obras ou para afies ermaso deo notertelt 

12 - SUParfr *O Preta ts quando houver 
documentam/o da Sas corte!~ 

4111 alta quanOtaltros 

aascupla sto *imo e 

Certificação agitai -1146 SiVGB-CC6EWLXPCNICPIETY 
Versão ~irônica disponível em. httpsildoemorg.br/bolsantantadecassia 

finrumento assinado digitalmente conformeA4Prn.200-71,001 deatil#2001, que *titula b*a.riáb~ dePiavas Ptiblicas Onsadra - CP Brasil 



RITA te Mesta 

CEP; 
Tateai ~Pita* - ainaaaskatialtakt-Seakatt 

19 - Aprovar a meã*" doe ~VIÇO, glitts~ rerdtradoe, Pai talSONSICal 
COM o rara de ~Sé ~Ma 110 cone" (o Meei (wieg~e as.. conclusa° 
de senâços que ndo forem tom. etiecutedod) 

20- Comedira a suWWSø Superior, em Sapo qualquer econincie que 
roque** ~Sm ou Prot~dr dod Soksous are ~da se face de risco 
ou InSitncie de ~SIO Seta MIS 

21- Dere protocolo', cita ouleddede 
ou Impoulbildede peta o andorldsdo do elail 
alsodo 3118^ 01S ~Mb de ~dia aiirn 
porventura entender ~IS 

22- %abeto objeto conter* ~SIM tertee 
partes; 

23 - Emitir de 
atestados); 

24 - Deve Sente a 
tesponsattddedes do Soei de 

25 - Podei 
enteo~ 

miado pelas 

no MON do Corte Mina que ~ene 

26- Usa anotar ata fiena aairblaSn 000~~ 
~to do contrato, deladttertto que for ~o nstiatar 
defeitos observados, através de reações sias oom proloodiz 

a 

certificação Onitat 7fljffflr 

Versâo eleita disponível em hdpsildoernow bilbelsantaniadecassia 

Documento assinado digitalmente confonneMP rk • zzoo-noco denkarequeinotulaintrastechaves Padas &adieis - CP Brasil 



PREFEITURAS/Ma 
CrallikatisdeS MOMO 

CEP: 42.11118.01W MIM idatiOdela 
-r~Pnienanaleme 44. - deen-StieltredIflestraketspeht-eautetetet~- *8'-

27 -Mota nets amenftosiliO ffileISPeonedlirriflOnfik° im°090° 
não executodos, aspe maio &st Itier os ai desedoode con douta ret2~ 
fusionai ou serviço mon ~kW. inferior 1 miada, p*pir abais ~idas Ou 
serviços ou dosikoosdp com o onSto te* Si ~iodo onicodar fidalgo 
indevidos 

28- Se manterinfoimodo mos roders SKS ema etee o 4. 
de dedos aos Tnbunok de Contos dookaakok, USW 

29-C lia dederprentodtqusquenics dons afluidono 
do Conoato. ~St na lastenção denso ~olhe diroldis pata 

rudamtdikkiddtilwd ~SM* ~ia ar do quedada rauçai!~ 
mas ~tentas o erasá raidlod Med. Pato lanui ea Coes 

30 - As Schee • 
deverão ser •011~11 111 asa a 
convenlenbee. 

Art 2° - Eia poleei ddine aWydna dele de KM Pliténia 

%dorna aposklant adt 

Gabinete do Preledlo 

Versão eletrômca disponivei em telpsildoentorg botelsanfanteckacassie 

Documento assinado ~inane conforme Pi4P ir 2.20~01 d~rstsitinadtsra~ada Chaves Pablicas Brasileira -0 lhas» 


