
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Ano XIII  Nº 3908   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    18 de junho de 2019

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
CEP: 47150-000      CNPJ: 13.880.711/0001-40 
 
Praça da Bandeira, nº 35 – Centro – Fone/Fax:(77) 3625-1313 – Santa Rita de Cássia–Ba CEP: 47.150-000 

 
 

 

CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS Nº 129/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2019 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 
 
 
Contrato de prestação de serviços técnicos especializados, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE 
MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 13.880.711./0001-40, com sede administrativa na Praça da Bandeira nº 35, 
Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL, 
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 01.669.136 93 SSP/BA, e CPF sob nº 
071.900.345-87,residente e domiciliado Praça Venâncio Francisco de Souza, s/n em Santa Rita de 
Cássia – BA, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado na qualidade de CONTRATADO, a 
empresa  ITALO ARANTES RIBE (TOGETHER PRODUÇÕES), pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 33.335.045/0001-76, com endereço Rua Oliveira Andrade, nº 165, Apto 201, 
Bairro Piedade Cidade Rio de Janeiro (RJ), aqui representada por ITALO ARANTES RIBE, Brasileiro, 
Residente e domiciliado na Rua Oliveira Andrade, nº 165, Apto 201, Bairro Piedade Cidade Rio de 
Janeiro (RJ), portador do RG nº 28/.440.184-1 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 147.494.387-07, 
Conforme Certificado da Condições de Microempreendedor Individual, com base no Processo de 
Inexigibilidade de Licitação nº. 033/2019, originado no Processo Administrativo 075/2019, e 
disposições da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Apresentação de Shows Artísticos, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
 
Constitui o objeto do presente Contratação de Shows Artísticos para animação musical em razão das 
Festividades da Padroeira da Cidade, com a seguinte programação: AGNALDO TIMOTEO, com 
apresentação no dia 20 de maio de 2019 na Praça de Eventos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
O valor total do Contrato é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)  
 
§ 1º - Nos preços ofertados na proposta já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
cachê, transportes, hospedagem, alimentação, camarim, pessoal operacional de apoio e coordenação 
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza que direta ou indiretamente, impliquem ou venham a 
implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
 
§ 2º - O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas sendo a primeira parcela no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e a segunda parcela no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), totalizando o valor global de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), que será pago após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria de Administração em 
conjunto com a Secretaria de Municipal da Educação e Cultura, as mesmas deverão ser emitidas em 
nome da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia (BA), CNPJ 13.888.711/0001-40, Inscrição 
Estadual: Isenta.  
 
§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabelecido que 
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização de valor 
contratual. 
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CLÁUSULA TERCEIRA– DAS APRESENTAÇÕES DOS SHOWS 
 
 As apresentações dos shows objeto do presente Contrato estão subordinadas às orientações e 
determinações da Secretaria Municipal da Educação e Cultura deste Município, onde deverão ser 
entregues as Notas Fiscais, emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia (BA), 
CNPJ 13.888.711/0001-40, Inscrição Estadual: Isenta. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 Ficam por obrigação do CONTRATANTE as despesas decorrentes de cachê, transportes, 
impostos, taxas de qualquer natureza que direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no 
fiel cumprimento deste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A CONTRATADA obriga-se a deslocar os equipamentos e o pessoal necessário à realização dos 

Shows objeto do presente Contrato, com a antecedência necessária, de modo que os shows objeto do 
presente Contrato ocorram nos dias e horários previstos, e/ou conforme orientações e determinações 
da Secretaria Municipal da Educação e Cultura. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÔES ORÇAMENTÀRIAS 
 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria e específica 
que obrigatoriamente constará da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019. 

 
- Unidade Orçamentária: 02.06.000 - Secretaria Municipal da Educação e Cultura;  
- Projeto/Atividade: 2.011 – Apoio as Festiv. Culturas, Esportivas Religiosa e Inc a Arte Popular; 
- Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  
- Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários; 

 
CLAÚSULA SÉTIMA – DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÂO  
 
 O presente contrato terá duração até que se concluam os shows e apresentações das Bandas ora 
contratadas conforme programação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, deste Município. O 
regime de execução do presente Contrato é de prestação continuada, até sua total conclusão. 
 
CLÁUSULA 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 licitatório de inexigibilidade, em conformidade com o artigo 25, caput, inciso III, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 

 No caso de não cumprimento do prazo de entrega e de disponibilização dos equipamentos 
objeto do presente Contrato será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 5% 
sobre o valor total do Contrato. 
 
§ 1º - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia devesa, 
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sendo que em caso de multa 
esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 
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§ 2º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Santa Rita de Cássia (BA). 
 
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com 
atraso, ou de outros créditos, relativos ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 

A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e aquelas previstas na Lei nº 8.666/93. O CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir 
administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78 da Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Único – Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei 8.666/93, 
não cabe ao CONTRATADO direito a qualquer indenização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Santa Rita de Cássia – BA, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios provenientes da interpretação e/ou execução do presente contrato. 

 
Assim por se encontrarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias 

de igual teor, na presença de duas testemunhas, que também o assinam. 
 
 
 

Santa Rita de Cássia, 13 de maio de 2019. 
 
 

 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

                ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL 
              Prefeito Municipal 

 
 

 
           ITALO ARANTES RIBE (TOGETHER PRODUÇÕES) 

                           Ítalo Arantes Ribe 
                CNPJ nº 33.335.045/0001-76 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS:  
 
___________________________________________ 
CPF: 
 
___________________________________________ 
CPF: 


