
ESTADO DA RADIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/000140 
Tnnies.w Professora Ifetene, Vil°, centro de santa Rita ds missinitiA CEP: 4 .t 

CONTRATO N,.° 217/2022 
INEXIGIBILIDADE N" 019(2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 128(2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE 
UM LADO„ COMO CONTRATANTE, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA DE CÁSSIA/BA — DO OUTRO, COMO 
CONTRATADO A EMPRESA ANGEL 
MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, de 
um lado como CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/BA, tom a 
sede na Travessa Professora Helena, &TM bairro Centro, Santa Rita de Cássia, Estado do Balda, 
CEP: 47.15000, meada no CNP) N.' 13.880.111/000143, representado pelo Excelentíssimo 
Prefeito Sr. José Benedito Rocha Arado, CRO 2652 - BA, CPI' n 207.067.153-49 e, do outro, 
a empresa ANGEL MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA, pessoa jundica de direito 
privado. Inseriu no CNPPMF sob a' 07.097278/0001-78, sediada na Av Cristiano Machado, 
640, sala 04,80 pavimento. Bairro Sagrada Família. Belo Horizonte - MG, neste ato representada 
por sua moeumdora Maria de Fatima Costa Quilan, brasileira, casada, inscrito no CPF sob o n° 
454.988.574-20, residente e domiciliado na Av. Bernardo Vasconcelos, 2.550/303, bairro, 
!piranga, Belo Horizonte — MG, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustados 
o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666, 
de 21/00193, e as Cláusulas e condições seguintes: 

stAusULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

Contrafação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos c detentora de 
exclusividade, visando à realização de show com o artista de renome David Martins Quinta% no 
dia 02 de agosto de 2022, ern colocai:oração ao dia do Exangeheo nesta cidade 

CLÁUSULA SEGUNDA — VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE obriga-se a pagar ao contratado o valor total de RS 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil mais), As despesas com botei e alimentação para equipe de apoio e banda, correrão por 
conta da CONTRATADA, beta 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 c camarins. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOTACÁ_O ORCAMENTARI A 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão conta de dotação própria e específica 
que obrigatoriamente constará da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022. 

• Unidade: 0206000 — Secretaria Municipal da Educação e Cultura 
• Atividade: 2.011 — Apoio as Festividades, Cultura, Esportivas, Religiosas e Inc.a Arte 



ESTADO DA SABIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

TritrOSA Professora Helena, ene, centre de Santa Rita de Crtaais-84 P: 47.150-1130. 

CÁSSIA 

Popular 
• Elemento de Despesa: 13.90.39.00 — O 
• Fonte: 00 - Recursos Ordinários 

Serviços Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OVARIA - TRANSFERÊNCLt 

A CONTRATADA fica vedado negociar com terceiros, seja a que título for, o crédito 
decorrente do contrato, ainda que com instituição bancária, permitimiose tão somente, 
cobranças em carteira simples, ou seja diretamente ao CONTRATANTE. Também não poderá 
A CONTRATADA transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar 
OS serviços relativos ao MI objeto, sem o prévio e expresso consentimento do 
CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste pacto, não existindo qualquer vinculo contratual 
entre eventuais subcontratadas e O CONTRATANTE, perante o qual o único responsável pelo 
cumprimento deste contrato será sempre A CONTRATADA, direta e exclusivamente. 

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCÃO E DA VIGÊNCIA 

Os serviços serão executados no dia 02 de agosto de 2022, em comemoração ao dia do 
Evangélico. O presente Contrato terá prazo vigente até o cumprimento do objeto, cota vigência 
iniciando na data de sua assinatura até 31 de agosto de 2022. 

fLAI 'siri A SEXTA — MIII TAS V SANO " 

No deseumprimento do objeto ou do prazo de execução deste contrato, ficará a parte infrat 
sujeita a multa de 20% do valor total do contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA - RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido era qualquer época, independente de notificação judicial ou 
extrajudicial, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei n" 8.666/93. 

náusuLA OITAVA - DA INEXIGIBILIDADE 

O CONTRATANTE se obriga também a cumprir todas as normas legais que regulamentam os 
contratos administrativos, inclusive instaurando processo administrativo no qual se formaliza o 
processo lintatório de inexigibilidade, em conformidade com o25, Inciso III, da Lei te 8.666/93. 

S',1AUSUIA NONA — DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 

A fiscalização será feita conforme designa art 67 da Lei 8.666/93, a Sm. Thayane Augusto da 
Silva Reis, conforme Portaria n° 179, de 04/01/2022. 

CLAUSULA DECIMA DISPO, leóFaS FINAIS 

Fica eleito o foro da Comarca de Santa Rita de Cassai - DA. para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios provenientes da interpretação elos execução do presente contrato. 
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DIÁRIO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

-cle Santa Rita de Cássia 

TODEQNTRATO 

ESTADO DA BAILIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/040140 

rawna ~Mota Ifeienwl o" , centro de Santa Rita de  Câmia-lla Cal': 47.1511-1100. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Em c3..) 1,3 Ano. 20g.. ..11 , 
,-ip;esto cie 

3 

PROCESSO DE LICITAÇÂO N": 121(/2022, LNEXIGIBILIDADE N°019/2022, 

CONTRATO N": 217/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA 
CONTRATADA: ANGEL AfUSTC PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA , inscrita no CNPJ sob n° 
07.097.278)11001-78. 
0134 ETO: A Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos e detentora 
de exclusividade, visando à realização de show com o artista de renome David Martins Quinlan. 
no dia 02 de agosto de 2022, em comemoração ao dia do Evangélico nesta cidade. 
VALOR: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 
VIGÊNCIA: Até 31/08/2022 

Santa Rita de Cita:sia— Bahia, 29 de julho de 2022 

eit caçãoDigital: Z I- - 613 -120GAUGG-KB LE6A 
Versão eletrônico disponível em: htlpsildoem.org.brIba/sontaritadecessia 

Documento assinalo diga' ~ente &fane NIP 2200-20001 cie 2408/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas raPieird- P &raif 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL De SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 471 54000 CNPJ: 13890.711/000140 
- outro - eir:steMperamisomu into.br - Seast Lã* aná - 4ZIS041011 

PORTARIA tf 179 DE 040€ JANEIRO DE 2022 

Designar servidores municipais para Mcaliew 
as contratos celebrados peio Municiplo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, Estado da ENNA na 
uso de atas etrétegOes que lhes contens o Inciso Mil do Att 634. Lei ~ice do 
Muna:MIO, resolve: 

Ari V' Designar para Mamem os contratos celebrados pelo MunicIplo, os 
sieguides servidores: 

I - Aline Santos Barbosa, (Chore da Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria) 
como fiscal doe contrato* celebrados pare Secretora Municipal de Saúde 

II - Thome, Augusto da Silva Reis, (Diretora de Educação) ccmo fiscal dos 
contratos celebrados pare Secretaria Murecipal de Educação e Culture; 

III - Evemar %Medd* Anseio, Asatelente Técnico de Teeourarb0 como fiaml 
dos demais contratos celebrados pelo Mure:lufo de Santa Ma de Cássia. 

Considerando que a fiscal de controlam deva conhecer detalhadarnente o 
Instrumento contretual e o edital de licitação e ser flectizado, anotemb mn registo 
premio todas as oconéricies relacionadas a sue execuolto, devendo unir qualquer 
dúvida com os duma setores competerilas de Admintehação pare o fiel eurespernenta 
dei ~as mies estsbeilicelee; 

Constituem otribuções do batel ore ~agnado, oxecliener, aeorepenhai e 
fl ue e execução doe contratos Sob are nesoonsebdelade e emler respectivos 
relatórios observando que lhe competi, para tent 

2022 

2022 
r • •:ra 

Cerbficação DkJiÍ TSUVWL2YJA6USNGB-CC6EWLXT' TY 

Versão eletrônica disponível em hdpsildoemorg bribalsantanledecessia 

Documento assreado digitalmente confonne MP 2100-2/2007 de 208/2001, que instituto Infra-estrutura de Chaves ~kis, Brasileira - iCP Brasil 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICPJU. DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47.180-000 CRPJ: 13.880.711/000140 

- ittfrramtanaterseal cago* kr - Smst RUUD Gee - aP3 47.260400 

1 Propor a csbraçSo de aditivos ou rescisão, quando necisaário, controlar o 
prazo de vigiada do instrumento contratual sob sua responsabilidade; 

2- Mani 
cuidando para 

atuSizado doa pegenasntos afetados, em ordem cronológica 
do conbNo não seja atesado: 

3 - Comunista formairrente a unidade corwetenta, após contatos prévios coma 
contratada, as irregulandades cometidas, *nivela de pendida* 

4 - &Miar. unidade comparte, acerca do contrai° sob sua 
responsabilidade; 

5 -Mtmlzsr, fomednenbe quando do término da ireis do contrato, a liberação 
da fl etia cordratual am tenor de ciminitsda; 

- Montar, sob sua guarda, cópia dos processos de contratada°, 

7 - Encaminhar, á auto*ada competente, eventuais ~da de 
malogra* fisico4inanceiro, substituições de materiais e equiparnerdos 
controlada: 

8 - Confrontar os pregos e qusrtb 
initanekicidas no Contrato; 

no 

de Nota Recai com os

9 - Receber e demo Notas Pecais e encaminhe-1m aos setes competentes 
Nicefeando a dafivação dos pagamentos nas datas previstas um cada instrumento 
contratual. No caso de obres, acompanhar as medições e no no de matinal dado na 
Sai conferir em conjunto com o simmuulfacio e atestar; 

Codificação Digdal TSt1VWL2Y-JA6USIVG13-CC6EWLYPCNCPLHTY 

Versão eletrônica disponível em. hien/Moem ogbvbatafltar#acassia 

Documento assinado digitalmente conforme hW no 2.200-212001 de 24/0802001, que instituía infra-estrutura &ralam Públicas Brasileira -10' Brasil 
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ESTACO DA BANIA 
ITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47.150400 CNPJ: 1$.880.71110001-40 

Trwin~ Nisso* Meu, tfr'n • Coai" - ST tg,  Myalw- Sem Rua de Ciem -s. - ar 4 7 00-000 

10 — Velar era prezo de anta" sepadficaothea • quanticialar deão do atonto 
com o meateleckfo ro Inesurnanto ~et, 

11 - Notificar • contratada para sanar os paternas ~os nos santom, 
ohms ou para das a entrega dos midernets, 

12 - Surnr ao Prieerb, e aplIceças de penalidades quando houver 
desournprimento de cláusulas contada 

13 - Acompanhar a 
-G; 

14 - Registrar todas as ocorincias surgidas durans a ema* do cadlo • 
aplica as &Ma penalidades do contato; 

15- Daianninar a reparação, correção, emoção, reccadruMbo ou substituição, as 
encamas da arrama contratada, no total ou em parte. o °Neto do osntrato em que a• 
verificam vicia, defeitos ou incormatias resultantes da audio ou de nata 
ernPradidot 

te - Does rodear, no todo ou em parte, obra, sarvIço ou fornadmanto encetado 
em desacordo com o contato; 

17- Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos provlamenta 

18- Exigir o cumprirriento das dtisulss do contrato e respectivos termos editam 
(reatar a cedência de pisava datanthatinati vedada contratualmente, por erternploy, 

Codificação Digitar tSUVWL2Y-JAWSNGB-CC6E1NUCPCNCAR1Y 
Versão eieetersca disponivei em. hirpsArbem.org bribaisantardeclecesste 

Documente assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 24/08/2001, que altiva-esmaga-doa@ Brasileira - ICP Brasil 



OFICIAL 
Prefeitura Municipal 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL. DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Dobaste do Prefeito 
CEP: 47.150400 CNPJ: 13.11110.711/000140 

Travem Prefiram HM.; - Coam - idepieeboilialmanatjan - çads Ritt,tea -% -CEP, 47 250-00P 

19 - Aprovar a meddas doe serviços efetivamente realizados, em coneonInde 
com o mane de execução previsto no coado (O Secai anda deve atestar • condado 
de serviços que não foram totalmente executados), 

20- Comunicar a utond superior, em tempo hábil, qualquer ocorrendo que 
requeira decai ou providencias que ultrapassem sua compeardie, em tac• de Mico 
Ou Iminência de elejam ao Intentem público; 

21 - Deve protocolar, junto • eutordede supera. qualquer registro de cilflaidede 
ou Imposalblidade ara o cumprimento de siais obrigações com ideralcato da 
elementos IMpectithoe do exercido da elmdade. além das providencies e augeetdea que 
porventura entender cabas* 

22- Receber o objeto contratar, medánte termo circunstanciado ealneido pela 
partes, 

23 - Emitir atestados de avaliação dos serviços prestados Itertida• ou 
ateados); 

24- Deve observar a Norma Interne n• 19,2008 do Controle inferno, que dIscialine 
es raiponeabllidedee do %Kali de ~MO; 

25 - Poder* sacar a 
antecedência: 

28- Deverá anotar em registro PrePrie tonas ai ~nanás rei. 
execução do contrato, determinado o que for necessário à regularização 
defeitos observada, atreva de not~es eicritee com votado; 

jel 

com a devida 

Cerbficação (agita) TSUVINÉ5Y-JA6USIVG8-CCEEWLX'P-CNCP1-II1Y 
Versão eletrônica dtsponivel em Mips/Moem boba/santantedecassia 

Documento assinado digitalmente ~forme NP 2200-2/2001 de 24~1, que institui a infra-estrututa de Chaves Públicas Brasileira - O *asa 
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Prefeitura Municipal 
de Santa Rita der4çs' 

Certificação S 2Y-JAWSNGB-CC6EWLXP-CNCPLHTY 

Oocumentoas ada digi
Versão eletrônica disponível em hI4xs //doem ofg bribelsantariladecassia 

~fome AAP n o 2.200-2,12001 de Z4iD&2OOl, que imbui o infuruittuturo de Iras BraslMra ?CP Brasil 


