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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2019
A Prefeita Municipal de ARACATU – Bahia, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, adjudica, homologa
e ratifica a Inexigibilidade de Licitação nº 050/2019, por decisão exarada pela
Comissão de Licitação em 27/12/2019. Objeto: Contratação de empresa na
Prestação de Show Artístico da Banda Raneychas durante as comeomrações
Festa dos Reis no dia 05 de janeiro de 2020 no Município de Aracatu - Bahia.
Sendo ratificada a contratação da pessoa jurídica M A PRODUÇÕES E
EVENTOS EIRELI inscrito no CNPJ n.º 33.139.027/0001-19 pelo valor global
de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Aracatu - Bahia, 02 de janeiro de 2020.

..................
..................
..................
Sérgio Silveira Maia
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0068/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 050/2019
CONTRATO N.º 0003/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACATU E M A
PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACATU pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
14.105.712/0001-80, com Sede a Rua Libério Alves Maia, nº 37, cidade de Aracatu – BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Silveira Maia, doravante denominado CONTRATANTE,
e M A PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELIinscrito no CNPJ n.º 33.139.027/0001-19, situada na Rua Milton
Soares de Almeida, n.º 128 - A, Bairro Cidade Jardim na cidade de Barra do Choça – Bahia CEP 45.120000, neste ato representada pelo Senhor Marcio Raimundo Pinto Santana, Brasileiro, Solteiro,
Empresário, portador do RG nº 6.041.414-67 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 810.019.245-68, residente
na Avenida Contorno Guanabara, n.º 1055, Apto 03, Cond. Itapuã, Bloco Praia, Bairro Boa Vista na
cidade de Vitória da Conquista – CEP 45.026-250, ora denominado CONTRATADA , resolvem celebrar o
presente contrato, elaborado em conformidade com o disposto no inciso III, do Artigo 25 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores , tem entre si justo e acordado o seguinte:
A - DO OBJETO
CLÁUSULA 1ª - Contratação de empresa na Prestação de Show Artístico da Banda Raneychas durante as
comemorações Festa dos Reis no dia 05 de janeiro de 2020 no Mun icípio de Aracatu - Bahia, referente
ao processo de inexigibilidade 050/2019.
B - DA VIGÊNCIA: (DOS PRAZOS)
CLÁUSULA 2ª - O prazo de vigência deste Contrato é de 01 (um) mês contados a partir da data de
sua assinatura.
§ Único- O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado a cri tério da
Contratante, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades,
desde que ocorra um dos motivos previstos no art. 57, §1 o, da Lei nº
8.666/93, e será instrumentalizado por termo aditivo.
DURAÇÃO DO
SHOW

DATA

MÚSICO

LOCAL DO SHOW

01:50 horas

05/01/2020

Banda Raneychas

Praça Pública no
Município de Aracatu

HORÁRIO
DO SHOW
23:30h a
01:20h

Os valores dos serviços encontram-se discriminados na proposta
preliminar remetida pela empresa, e que fazem parte integrante desse processo administrativo, e ainda
constam na tabela abaixo.
C - DO PREÇO, DA ORIGEM DOS RECURSOS E FORMA DE PAGAMENTO:
CLÁUSULA 3ª - O presente Contrato tem o valor global irreajustável de R$ 15.000,00 (quatorze mil
reais).

§ 1º - O pagamento de que trata esta cláusula será efetuado pela Contratante
de acordo com os quantitativos dos serviços, e preço de mercado
,
podendo ter antecipação de até 50% (cinquenta por centos), e o restante
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do pagamento após o serviço executado, no primeiro dia útil, ap
ós
emissão da nota fiscal.
§ 2º - O valor supra referido não inclui despesas com estadias e alimentação, os
quais, quando necessário, serão efetuados com prévia anuência do
Contratante, e faturados à parte do preço do Contrato.
§ 3º - A contratada deverá manter atualizado a documentação de habili tação e
qualificação econômica e técnica.
§ 4º - Fica determinado a divisão para composição de custo de mão de obra o
percentual de 60% (sessenta por cento) e o percentual de 40% (quarenta
por cento) para as despesas de insumos.
CLÁUSULA 4ª - Para o custeio de execução dos serviços objeto deste Contrato serão utilizados
recursos provenientes, do elemento de despesa e dotação orçamentária
seguintes:
Órgão:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
Projeto Atividade:
2.117 – GESTÃO DAS AÇÕES DE COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES
Classificação Econômica:
339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
D - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
CLÁUSULA 5ª - A Contratante deverá proceder o pagamento dos serviços executados na forma e
condições estabelecidas neste Contrato na Cláusula Terceira e respectivos
Parágrafos.
E - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA:
CLÁUSULA 6ª -Obriga-se a Contratada a executar os serviços objeto deste Contrato, em
consonância com a Cláusula Primeira, e de acordo com o prazo estabelecido na
Cláusula Segunda deste contrato.
CLÁUSULA 7ª - A Contratado se obriga a não transferir para terceiros a execução dos serviç os,
objeto deste Contrato.
CLÁUSULA 8ª - A Contratada neste ato, responde financeiramente por quaisquer prejuízos que
venha a causar à Contratante, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de
outras medidas que possam ser adotadas.
F - DAS PENALIDADES:
CLÁUSULA 9ª - A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de inadimplemento de
suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e
III da Lei 8666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo
previstos os seguintes percentuais de multa:
10% (dez por cento) no caso de recusa da adjudicatária em assi nar o Contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro de 10 (dez) dias d
e sua
convocação, ou efetuar quando necessário, o reforço da garantia de execução
contratual;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de a
traso, sobre o
valor do contrato;
0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo,
sobre o valor Contrato.
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§ 1º - As multas serão deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito
decorrente do contrato.
§2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pela
Contratada poderão ser objeto de cobrança, mediante retenção de créditos,
reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, jud icialmente,
servindo o instrumento da contratação como título executivo ext rajudicial.
G - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO:
CLÁUSULA 10ª - Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conv eniência e
oportunidade administrativa, e ainda, a critério da Contratante,
independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, por
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas por parte da Contratada.
§ Único - Na hipótese de rescisão do presente Instrumento, a Contratada
receberá apenas o pagamento referente aos serviços já exec
utados e
aprovados pela Contratante, deduzidos do valor líquido devido, a quantia
correspondente a todos os tributos e multas incidentes.
CLÁUSULA 11ª -O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas em Lei, através do Termo Aditivo.
H - DO FORO CONTRATUAL:
CLÁUSULA 12ª - As partes Contratantes elegem o foro da Comarca de Brumado - Bahia como único
competente, para dirimir qualquer dúvida a respeito deste Contr ato, bem como
das questões dele decorrentes, com renúncia a todos os ouptorors,mais
especiais e privilegiados que sejam.
E, por assim estarem avençados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e para o mesmo fim, com as testemunhas, que a tudo
assistiram.
Aracatu - Bahia, 02 de janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ: 14.105.712/0001-80
Sérgio Silveira Maia
Contratante

M A PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ 33.139.027/0001-19
Marcio Raimundo Pinto Santana
Contratada
TESTEMUNHAS:
_____________________________
CPF:

_____________________________
CPF:
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 048/2019
O Prefeito Municipal de ARACATU – Bahia, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, adjudica, homologa
e ratifica a Inexigibilidade de Licitação nº 048/2019, por decisão exarada pela
Comissão de Licitação em 27/12/2019. Objeto: Contratação de Empresa na
Prestação de Serviço na Assessoria e Consultoria Contábil no nM
icu
ípio de
Aracatu - Bahia. Sendo ratificada a contratação de pessoa jurídica
PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/C LTDA
inscrito no CNPJ n.º 03.289.734/0001-20 pelo valor global de R$ 178.750,00
(cento e setenta e oito mil setecentos e cinquenta reais).

Aracatu - Bahia, 02 de janeiro de 2020.

..................
..................
..................
Sergio Silveira Maia
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 049/2019
O Prefeito Municipal de ARACATU – Bahia, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, adjudica, homologa
e ratifica a Inexigibilidade de Licitação nº 049/2019, por decisão exarada pela
Comissão de Licitação em 27/12/2019. Objeto: Contratação de Empresa para
assessoria jurídica e prestação de serviços de acompanhamento de demandas
perante Justiça Comum do Estado da Bahia em grau de recurso no Tribunal de
Justiça da Bahia - TJBA, com ajuizamento de novas ações judiciais na defesa
do interesse do contratante, bem como a interposição de recursos de agravo,
apelação ou especiais e extraordinários nos processos julgados ou em
tramitação pelo Tribunal de Justiça da Bahia e respectivo acompanhamento
perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ ou STF, incluindo o
acompanhamento de todos os recursos que se inaugurem ou que já estejam
em tramitação nesses Tribunais. Sendo ratificada a contratação da pessoa
física Senhor SOUZA NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
inscrito no CNPJ n.º 33.373.235/0001-88 pelo valor global de R$ 114.000,00
(cento e quatorze mil reais).

Aracatu - Bahia, 02 de janeiro de 2020.

..................
..................
..................
Sergio Silveira Maia
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0106/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 048/2019
CONTRATO N.º 0001/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARACATU
E
PUBLICOUNT
CONTABILIDADE
PÚBLICA E ASSESSOR IA S/C LTDA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACATU pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ 14.105.712/0001-80, com Sede a Rua Libério Alves Maia, nº 37, cidade de Aracatu – BA, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sergio Silveira Maia, doravante denominado
CONTRATANTE, e PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/C LTDA,
inscrito no CNPJ n.º 03.289.734/0001-20, situada na Rua Atilio Pereira de Oliveira, n.º 453, Bloco A, 1º
Andar, Bairro Lot Sandoval Moraes na cidade de Guanambi – Bahia CEP 46.430-000, representado pelo
Sr. José Lúcio Nogueira portador do CPF n.º 096.549.685-68 e do RG n.º 1.757.629 SSP/BA residente na
Rua Domingos Teixeira, n.º 342, Bairro São Francisco na cidade de Guanambi – Bahia CEP 46.630-000,
ora denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, elaborado em conformidade
com o disposto no inciso III, do Artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores , tem
entre si justo e acordado o seguinte:
A - DO OBJETO
CLÁUSULA 1ª - Contratação de Empresa na Prestação de Serviço na Assessoria e Consultoria Contábil
no Município de Aracatu - Bahia, referente ao processo de inexigibilidade 048/2019.
B - DA VIGÊNCIA: (DOS PRAZOS)
CLÁUSULA 2ª - O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) mês contados a partir da data
de sua assinatura.
§ Único- O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado a critério da
Contratante, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades,
desde que ocorra um dos motivos previstos no art. 57, §1 o, da Lei nº
8.666/93, e será instrumentalizado por termo aditivo.
TIPO DE SERVIÇO

PERIODO

EMPRESA
CNPJ

Contratação de Empresa na
Prestação de Serviço na
Assessoria
e
Consultoria
Contábil no Município de
Aracatu - Bahia

02/01/2020 a
31/12/2020

PUBLICOUNT
CONTABILIDADE
PÚBLICA E ASSESSORIA S/C LTDA
CNPJ: 03.289.734/0001-20

LOCAL DA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

SEDE
PREFEITURA
MUNICIPAL
ARACATU

DA
DE

HORÁRIO

DURANTE
EXPEDIENTE
PREFEITURA
MUNICIPAL

O
DA

Os valores dos serviços encontram-se discriminados na proposta preliminar remetida pela
empresa, e que fazem parte integrante desse processo administrativo, e ainda constam na tabela abaixo.
C - DO PREÇO, DA ORIGEM DOS RECURSOS E FORMA DE PAGAMENTO:

CLÁUSULA 3ª - O presente Contrato tem o valor global irreajustável de R$ 178.750,00 (cento e
setenta e oito mil setecentos e cinquenta reais).
§ 1º - O pagamento de que trata esta cláusula será efetuado pela Contratante
de acordo com os quantitativos dos serviços, e preço de mercado , pagos
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em 12 (nove) parcelas no valor mensal de R$ 14.895,83 (quatorze mil
oitocentos e noventa e cinco reais oitenta e três centavos),
em um total
geral de R$ 178.750,00 (cento e setenta e oito mil setecentos e cinquenta
reais).
§ 2º - O valor supra referido não inclui despesas com viagens, estadia s e
alimentação, os quais, quando necessário, serão efetuados com p
révia
anuência do Contratante, e faturados à parte do preço do Contrato.
§ 3º - A contratada deverá manter atualizadas a documentação de hab ilitação
(Cert Neg Federal, Cert Neg Estadual, Cert Neg Municipal, Cert Neg INSS,
Cert Neg FGTS e Cert Neg Trabalhista).
§ 4º - Considere os percentuais para Base de Cálculo 60% para Mão de Obra e
40% para Insumos.
CLÁUSULA 4ª - Para o custeio de execução dos serviços objeto deste Contrato serão utilizados
recursos provenientes, do elemento de despesa e dotação orçamentária
seguintes:
Órgão:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade:
02 – SECRETARIA DE ADMINISTRA E FINANÇAS
Projeto Atividade:
2017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação Econômica:
3.3.90.34.00.00 – OUTROS DESPESAS DE PESSOAL
D - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
CLÁUSULA 5ª - A Contratante deverá proceder o pagamento dos serviços executados na forma e
condições estabelecidas neste Contrato na Cláusula Terceira erespectivos
Parágrafos.
E - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA:
CLÁUSULA 6ª -Obriga-se a Contratada a executar os serviços objeto deste Contrato, em
consonância com a Cláusula Primeira, e de acordo com o prazo estabelecido na
Cláusula Segunda deste contrato.
CLÁUSULA 7ª - A Contratado se obriga a não transferir para terceiros a execução dos serviços,
objeto deste Contrato.
CLÁUSULA 8ª - A Contratada neste ato, responde financeiramente por quaisquer prejuízos que
venha a causar à Contratante, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de
outras medidas que possam ser adotadas.
F - DAS PENALIDADES:
CLÁUSULA 9ª - A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de inadimplemento de
suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e
III da Lei 8666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo
previstos os seguintes percentuais de multa:
10% (dez por cento) no caso de recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro de 10 (dez) dias de sua convocação, ou
efetuar quando necessário, o reforço da garantia de execução contratual;
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0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de taraso, sobre o valor
do contrato;
0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo,
sobre o valor Contrato.
§ 1º - As multas serão deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito
decorrente do contrato.
§2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pela
Contratada poderão ser objeto de cobrança, mediante retenção de créditos,
reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente,
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.
G - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO:
CLÁUSULA 10ª - Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência e
oportunidade administrativa, e ainda, a critério da Contratante,
independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, por
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas por parte da Contratada.
§ Único - Na hipótese de rescisão do presente Instrumento, a Contratada
receberá
apenas o pagamento referente aos serviços já executados e
aprovados pela Contratante, deduzidos do valor líquido devido, a quantia
correspondente a todos os tributos e multas incidentes.
CLÁUSULA 11ª - O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas em Lei, através do Termo Aditivo.
H - DO FORO CONTRATUAL:
CLÁUSULA 12ª - As partes Contratantes elegem o foro da Comarca de Brumado - Bahia como
único competente, para dirimir qualquer dúvida a respeito deste Contrato, bem
como das questões dele decorrentes, com renúncia a todos os outros, por mais
especiais e privilegiados que sejam.
E, por assim estarem avençados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e para o mesmo fim, com as testemunhas, que a tudo
assistiram.
Aracatu - Bahia, 02 de janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ: 14.105.712/0001-80
Sergio Silveira Maia
Contratante

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/C LTDA
CNPJ n.º 03.289.734/0001-20
José Lúcio Nogueira
Contratada
TESTEMUNHAS:
_____________________________
CPF:

_____________________________
CPF:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0107/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 049/2019
CONTRATO N.º 0002/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACATU E SOUZA
NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACATU pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ 14.105.712/0001-80, com Sede a Rua Libério Alves Maia, nº 37, cidade de Aracatu – BA, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sergio Silveira Maia, doravante denominado
CONTRATANTE, e SOUZA NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no
CNPJ n.º 33.373.235/0001-88, situada na Avenida Santa Luzia, n.º 1094, Sala 202-A, Edifício Center,
Bairro Horto Florestal na cidade de Salvador – Bahia CEP 40.295-050, representado pelo Sr. Joel de
Souza Neiva Júnior portador do CPF n.º 826.389.695-91 e da OAB-BA n.º 21.118 residente na Rua
Carlos Maron, n.º 109, Edifício Parque Real, Ap 402 na cidade de Salvador – Bahia ora denominado
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, elaborado em conformidade com o disposto no
inciso III, do Artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores , tem entre si justo e
acordado o seguinte:
A - DO OBJETO
CLÁUSULA 1ª - Contratação de Empresa para assessoria jurídica e prestação de serviços de
acompanhamento de demandas perante Justiça Comum do Estado da Bahia em grau de recurso no
Tribunal de Justiça da Bahia - TJBA, com ajuizamento de novas ações judiciais na defesa do interesse do
contratante, bem como a interposição de recursos de agravo, apelação ou especiais e extraordinários nos
processos julgados ou em tramitação pelo Tribunal de Justiça da Bahia e respectivo acompanhamento
perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ ou STF, incluindo o acompanhamento de todos os recursos
que se inaugurem ou que já estejam em tramitação nesses Tribunais, referente ao processo de
inexigibilidade 049/2019.
B - DA VIGÊNCIA: (DOS PRAZOS)
CLÁUSULA 2ª - O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) mês contados a partir da data
de sua assinatura.
§ Único- O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado a critério da
Contratante, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades,
desde que ocorra um dos motivos previstos no art. 57, §1 o, da Lei nº
8.666/93, e será instrumentalizado por termo aditivo.

TIPO DE SERVIÇO

PERIODO

EMPRESA
CNPJ

Contratação
de
Empresa
para
assessoria jurídica e prestação de
serviços de acompanhamento de
demandas perante Justiça Comum do
Estado da Bahia em grau de recurso no
Tribunal de Justiça da Bahia - TJBA,
com ajuizamento de novas ações
judiciais na defesa do interesse do
contratante, bem como a interposição
de recursos de agravo, apelação ou
especiais e extraordinários nos

02/01/2020
a
31/12/2020

SOUZA NEIVA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 33.373.235/0001-88

LOCAL DA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

SEDE
ESCRITÓRIO

DO

HORÁRIO

CONFORME
DEMANDA
PREFEITURA
MUNICIPAL

DA
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processos julgados ou em tramitação
pelo Tribunal de Justiça da Bahia e
respectivo acompanhamento perante
o Superior Tribunal de Justiça - STJ ou
STF, incluindo o acompanhamento de
todos os recursos que se inaugurem ou
que já estejam em tramitação nesses
Tribunais

Os valores dos serviços encontram-se discriminados na proposta preliminar remetida pela
empresa, e que fazem parte integrante desse processo administrativo, e ainda constam na tabela abaixo.
C - DO PREÇO, DA ORIGEM DOS RECURSOS E FORMA DE PAGAMENTO:
CLÁUSULA 3ª - O presente Contrato tem o valor global irreajustável de R$ 114.000,00 (cento e
quatorze mil reais).
§ 1º - O pagamento de que trata esta cláusula será efetuado pela Contratante
de acordo com os quantitativos dos serviços, e preço de mercado , pagos
em 12 (doze) parcelas no valor mensal de
R$ 9.500,00 (nove mil
quinhentos reais), em um total geral de R$ 114.000,00 (cento e quatorze
mil reais).
§ 2º - O valor supra referido não inclui despesas com viagens, estadia s e
alimentação, os quais, quando necessário, serão efetuados com p
révia
anuência do Contratante, e faturados à parte do preço do Contrato.
§ 3º - A contratada deverá manter atualizadas a documentação de hab ilitação
(Cert Neg Federal, Cert Neg Estadual, Cert Neg Municipal, Cert Neg INSS,
Cert Neg FGTS e Cert Neg Trabalhista).
§ 4º - Considere os percentuais para Base de Cálculo 60% para Mão de Obra e
40% para Insumos.
CLÁUSULA 4ª - Para o custeio de execução dos serviços objeto deste Contrato serão utilizados
recursos provenientes, do elemento de despesa e dotação orçamentária
seguintes:
Órgão:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade:
02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto Atividade:
2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação Econômica:
3.3.90.39.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
D - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
CLÁUSULA 5ª - A Contratante deverá proceder o pagamento dos serviços executados na forma e
condições estabelecidas neste Contrato na Cláusula Terceira erespectivos
Parágrafos.
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E - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA:
CLÁUSULA 6ª -Obriga-se a Contratada a executar os serviços objeto deste Contrato, em
consonância com a Cláusula Primeira, e de acordo com o prazo estabelecido na
Cláusula Segunda deste contrato.
CLÁUSULA 7ª - A Contratado se obriga a não transferir para terceiros a execução dos serviços,
objeto deste Contrato.
CLÁUSULA 8ª - A Contratada neste ato, responde financeiramente por quaisquer prejuízos que
venha a causar à Contratante, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de
outras medidas que possam ser adotadas.
F - DAS PENALIDADES:
CLÁUSULA 9ª - A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de inadimplemento de
suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e
III da Lei 8666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo
previstos os seguintes percentuais de multa:
10% (dez por cento) no caso de recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro de 10 (dez) dias de sua convocação, ou
efetuar quando necessário, o reforço da garantia de execução contratual;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de taraso, sobre o valor
do contrato;
0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo,
sobre o valor Contrato.
§ 1º - As multas serão deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito
decorrente do contrato.
§2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pela
Contratada poderão ser objeto de cobrança, mediante retenção de créditos,
reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente,
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.
G - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO:
CLÁUSULA 10ª - Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência e
oportunidade administrativa, e ainda, a critério da Contratante,
independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, por
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas por parte da Contratada.
§ Único - Na hipótese de rescisão do presente Instrumento, a Contratada
receberá
apenas o pagamento referente aos serviços já executados e
aprovados pela Contratante, deduzidos do valor líquido devido, a quantia
correspondente a todos os tributos e multas incidentes.
CLÁUSULA 11ª - O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas em Lei, através do Termo Aditivo.
H - DO FORO CONTRATUAL:
CLÁUSULA 12ª - As partes Contratantes elegem o foro da Comarca de Brumado - Bahia como
único competente, para dirimir qualquer dúvida a respeito deste Contrato, bem
como das questões dele decorrentes, com renúncia a todos os outros, por mais
especiais e privilegiados que sejam.
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E, por assim estarem avençados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e para o mesmo fim, com as testemunhas, que a tudo
assistiram.
Aracatu - Bahia, 02 de janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ: 14.105.712/0001-80
Sergio Silveira Maia
Contratante

SOUZA NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ n.º 33.373.235/0001-88
Joel de Souza Neiva Júnior
Contratada
TESTEMUNHAS:
_____________________________
CPF:

_____________________________
CPF:

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

03 de janeiro de 2020

Página 15

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0068/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 050/2019
CONTRATO N.º 0003/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACATU E M A
PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACATU pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
14.105.712/0001-80, com Sede a Rua Libério Alves Maia, nº 37, cidade de Aracatu – BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Silveira Maia, doravante denominado CONTRATANTE,
e M A PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELIinscrito no CNPJ n.º 33.139.027/0001-19, situada na Rua Milton
Soares de Almeida, n.º 128 - A, Bairro Cidade Jardim na cidade de Barra do Choça – Bahia CEP 45.120000, neste ato representada pelo Senhor Marcio Raimundo Pinto Santana, Brasileiro, Solteiro,
Empresário, portador do RG nº 6.041.414-67 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 810.019.245-68, residente
na Avenida Contorno Guanabara, n.º 1055, Apto 03, Cond. Itapuã, Bloco Praia, Bairro Boa Vista na
cidade de Vitória da Conquista – CEP 45.026-250, ora denominado CONTRATADA , resolvem celebrar o
presente contrato, elaborado em conformidade com o disposto no inciso III, do Artigo 25 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores , tem entre si justo e acordado o seguinte:
A - DO OBJETO
CLÁUSULA 1ª - Contratação de empresa na Prestação de Show Artístico da Banda Raneychas durante as
comemorações Festa dos Reis no dia 05 de janeiro de 2020 no Mun icípio de Aracatu - Bahia, referente
ao processo de inexigibilidade 050/2019.
B - DA VIGÊNCIA: (DOS PRAZOS)
CLÁUSULA 2ª - O prazo de vigência deste Contrato é de 01 (um) mês contados a partir da data de
sua assinatura.
§ Único- O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado a cri tério da
Contratante, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades,
desde que ocorra um dos motivos previstos no art. 57, §1 o, da Lei nº
8.666/93, e será instrumentalizado por termo aditivo.
DURAÇÃO DO
SHOW

DATA

MÚSICO

LOCAL DO SHOW

01:50 horas

05/01/2020

Banda Raneychas

Praça Pública no
Município de Aracatu

HORÁRIO
DO SHOW
23:30h a
01:20h

Os valores dos serviços encontram-se discriminados na proposta
preliminar remetida pela empresa, e que fazem parte integrante desse processo administrativo, e ainda
constam na tabela abaixo.
C - DO PREÇO, DA ORIGEM DOS RECURSOS E FORMA DE PAGAMENTO:
CLÁUSULA 3ª - O presente Contrato tem o valor global irreajustável de R$ 14.000,00 (quatorze mil
reais).

§ 1º - O pagamento de que trata esta cláusula será efetuado pela Contratante
de acordo com os quantitativos dos serviços, e preço de mercado
,
podendo ter antecipação de até 50% (cinquenta por centos), e o restante
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do pagamento após o serviço executado, no primeiro dia útil, ap
ós
emissão da nota fiscal.
§ 2º - O valor supra referido não inclui despesas com estadias e alimentação, os
quais, quando necessário, serão efetuados com prévia anuência do
Contratante, e faturados à parte do preço do Contrato.
§ 3º - A contratada deverá manter atualizado a documentação de habili tação e
qualificação econômica e técnica.
§ 4º - Fica determinado a divisão para composição de custo de mão de obra o
percentual de 60% (sessenta por cento) e o percentual de 40% (quarenta
por cento) para as despesas de insumos.
CLÁUSULA 4ª - Para o custeio de execução dos serviços objeto deste Contrato serão utilizados
recursos provenientes, do elemento de despesa e dotação orçamentária
seguintes:
Órgão:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO
Projeto Atividade:
2.117 – GESTÃO DAS AÇÕES DE COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES
Classificação Econômica:
339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
D - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
CLÁUSULA 5ª - A Contratante deverá proceder o pagamento dos serviços executados na forma e
condições estabelecidas neste Contrato na Cláusula Terceira e respectivos
Parágrafos.
E - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA:
CLÁUSULA 6ª -Obriga-se a Contratada a executar os serviços objeto deste Contrato, em
consonância com a Cláusula Primeira, e de acordo com o prazo estabelecido na
Cláusula Segunda deste contrato.
CLÁUSULA 7ª - A Contratado se obriga a não transferir para terceiros a execução dos serviç os,
objeto deste Contrato.
CLÁUSULA 8ª - A Contratada neste ato, responde financeiramente por quaisquer prejuízos que
venha a causar à Contratante, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de
outras medidas que possam ser adotadas.
F - DAS PENALIDADES:
CLÁUSULA 9ª - A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de inadimplemento de
suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e
III da Lei 8666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo
previstos os seguintes percentuais de multa:
10% (dez por cento) no caso de recusa da adjudicatária em assi nar o Contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro de 10 (dez) dias d
e sua
convocação, ou efetuar quando necessário, o reforço da garantia de execução
contratual;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de a
traso, sobre o
valor do contrato;
0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo,
sobre o valor Contrato.
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§ 1º - As multas serão deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito
decorrente do contrato.
§2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pela
Contratada poderão ser objeto de cobrança, mediante retenção de créditos,
reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, jud icialmente,
servindo o instrumento da contratação como título executivo ext rajudicial.
G - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO:
CLÁUSULA 10ª - Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conv eniência e
oportunidade administrativa, e ainda, a critério da Contratante,
independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, por
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas por parte da Contratada.
§ Único - Na hipótese de rescisão do presente Instrumento, a Contratada
receberá apenas o pagamento referente aos serviços já exec
utados e
aprovados pela Contratante, deduzidos do valor líquido devido, a quantia
correspondente a todos os tributos e multas incidentes.
CLÁUSULA 11ª -O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas em Lei, através do Termo Aditivo.
H - DO FORO CONTRATUAL:
CLÁUSULA 12ª - As partes Contratantes elegem o foro da Comarca de Brumado - Bahia como único
competente, para dirimir qualquer dúvida a respeito deste Contr ato, bem como
das questões dele decorrentes, com renúncia a todos os ouptorors,mais
especiais e privilegiados que sejam.
E, por assim estarem avençados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e para o mesmo fim, com as testemunhas, que a tudo
assistiram.
Aracatu - Bahia, 02 de janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ: 14.105.712/0001-80
Sérgio Silveira Maia
Contratante

M A PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ 33.139.027/0001-19
Marcio Raimundo Pinto Santana
Contratada
TESTEMUNHAS:
_____________________________
CPF:

_____________________________
CPF:

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 17

Página 18

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

03 de Janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

03 de janeiro de 2020

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 19

Página 20

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

03 de Janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

03 de janeiro de 2020

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 21

Página 22

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

03 de Janeiro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

03 de janeiro de 2020

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

DECRETO
__D895A2147__

N°1534/2020

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 23

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Página 24

03 de Janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

AVISO DE EDITAL
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2020
Objeto: Credenciamento de farmácias para fornecimento de medicamentos no
intuito de atender todo o município. Data: 17/01/2020. Horário: 09 h. Critério:
menor preço unitário. Edital e anexos disponíveis na sede da prefeitura no
horário de 08 às 12 h de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br.
Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 03 de janeiro de 2020. João Paulo da Silva
SouzaPresidente da CPL.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO No.

41

2019

PROC. LICITATÓRIO

TP 003/2019

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE JACARACI - ESTADO DA BAHIA

CONTRATADO

VALVERDE & BRITO ENGENHARIA LTDA

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da sua vigência até
30/06/2020, nos termos dispostos no instrumento original.

DATA DA ASSINATURA 19/12/2019
VIGÊNCIA DO ADITIVO 30/06/2020

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO No.

35

2019

PROC. LICITATÓRIO

PP 008-2019

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE JACARACI - ESTADO DA BAHIA

CONTRATADO

LIDER COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da sua vigência
até 31 de dezembro de 2020, nos termos disposto na cláusula quatro do
instrumento original.

DATA DA ASSINATURA 20/12/2019
VIGÊNCIA DO ADITIVO 31/12/2020
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