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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 0740/2016 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Serviços, pactuam entre si, a Prefeitura 

Municipal de Poções, representada pelo Senhor Prefeito OTTO WAGNER DE MAGALHÃES, domiciliada 

na Praça da Bandeira, 02, Centro, Poções-Ba, Inscrito no CNPJ sob Nº 14.242.200/0001-65 ora denominada 

Contratante e LC ROCHA DA SILVA - ME, domiciliada à Rua Marechal Floriano Peixoto, S/N, Bairro 

Centro  – Itororó - Bahia, inscrito no CNPJ sob nº. 20.741.121/0001-00, ora denominado Contratada, com as 

seguintes Cláusulas Contratuais: 

 

Cláusula Primeira: Do Objeto 

O objeto do presente contrato é o de Prestação de serviço da empresa LC ROCHA DA SILVA-ME, na 

contratação das atrações musicais Carlos Alves e Netinho do forró para os festejos populares do povoado de 
Lagoa da Serra, neste município a realiza-se nos dias 23 e 24 de julho do ano em curso. 

 

Cláusula Segunda: Do Regime de Execução: 

O regime de execução do presente contrato é o de prestação de serviços diário. 

 

Cláusula Terceira: Do Valor e Condições de Pagamento: 

O Contratante pagará ao Contratado pelos serviços o valor de R$ 21.500,00 (vinte e um  mil e quinhentos reais). 

Não Haverá Reajuste. 

Na execução do Serviço. 

 

Cláusula Quarta: O contratado pagará descontos de ISS e IRRF a que estiver sujeito. 

 

Cláusula Quinta: Do Prazo: 

O prazo do presente contrato será. 

A partir de 20/07/2016 até 24/07/2016.  

 

Cláusula Sexta: Do Crédito por onde ocorrerá a Despesa: 

As despesas para pagamento deste contrato ocorrerão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada: 
Órgão: 0301 – GABINETE DO PREFEITO. 
Unidade Orçamentária: 04 – DIVISÃO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. 
Atividade/Projeto : 2.062 – PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES  
Fonte Recurso: 010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS. 
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

 

Cláusula Sétima: Da Garantia: 

A garantia dos serviços será enquanto durar o contrato. 

 

Cláusula Oitava: Das penalidades cabíveis: 

O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o 

Contratado às sanções cabíveis e multa de acordo com a gravidade da infração. 

 

Cláusula Nona: Dos casos de Rescisão: 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V 

Capítulo III das Leis 8666/93 com as alterações da Lei 8883/96. 

 

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o (a) 

CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 

prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 

(cinco por cento) sobre o valor do contrato. 
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Cláusula Décima Do Art. 77 da Lei 8666/93 ““: 

Não se aplica. 

 

Cláusula Décima Primeira: Vinculação ao Processo Administrativo nº 101/2016 de 19/07/2016 e 

Inexigibilidade de licitação nº 015/2016 de 19/07/2016. 

 

Cláusula Décima Segunda: Da Legislação aplicada: 

A Legislação aplicada será o Artigo 25 Inciso II da Lei Federal 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Terceira:  

Obrigações da Contratante: 

 

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 

b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 

correção das irregularidades apontadas; 

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 

contratada. 

 

Obrigações da Contratada: 

 

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 

informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos; 

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada; 

c) Paralisação por falta de pagamento; 

d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93; 

e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras. 

 

Cláusula Décima Quarta: As partes elegem o Foro da Comarca de Poções-Ba., para dirimir quaisquer dúvidas. 

E por acharem justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de 

testemunhas abaixo arroladas. 

 

 

Poções – Ba, 20 de julho de 2016. 

 

 

________________________________ _____________________________   

                  CONTRATANTE                                                         CONTRATADO 

            Otto Wagner de Magalhães LC ROCHA DA SILVA - ME 

                 Prefeito Municipal 

 

          ________________________________________ 

TESTEMUNHAS:  Manoel Nunes de Sousa Sobrinho 

                                 RG: 0973674946 SSP/BA         CPF: 832.014.405-15 
 

 

                                ________________________________________ 

                                Julia Letícia Rocha de Sousa 

                                RG: 1210640856 SSP/BA    CPF: 020.373.295-20           


