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Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 342/2022.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 221/2022.

O MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, por
intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na
Praça Manoel Novaes, 08 – Centro, neste ato representado pelo Sr. Prefeito RONALDO
MOITINHO DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N°
414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000,
Iguaí/BA, legalmente investido e no exercício de pleno mandato, denominado CONTRATANTE,
e a L G PRODUCOES & EVENTOS EIRELI., inscrita no CNPJ Nº. 18.127.659/0001-79,
com sede estabelecida na Avenida Dos Estados, 1846, sala 12, Maurício de Nassau, Caruaru, PE,
CEP: 55.014-225, neste ato representado pelo Sr. LUIZ GONZAGA LIMA SILVA, brasileiro,
portador da Cédula de identidade RG nº 4937713-SSP-PE e CPF-019.958.674-89, doravante
denominada apenas CONTRATADA, vinculado ao Processo de Inexigibilidade nº 003/2022,
Processo Administrativo nº. 221/2022, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá
pela Lei Federal n. 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME JURÍDICO
O objeto do presente contrato está vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº.
003/2022, e tem como objeto a contratação de Empresa com exclusividade para prestação de
serviços em produções de eventos e espetáculos artísticos musicais do cantor KEVI JONNY,
consagrado pela opinião pública, para apresentação de show artístico em praça pública, durante
os festejos tradicionais da cidade de Iguaí/BA no dia 07 de setembro de 2022 às 23h30min, nos
termos do Art. 25, inciso III da lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUALIDADE E PERFEIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
PAGAMENTO - A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade e perfeição dos
serviços objeto deste contrato. O valor global deste contrato é de R$ 125.000,00 (Cento e
vinte e cinco mil reais). A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor R$ 125.000,00
(cento e vinte e cinco mil reais), efetuado da seguinte forma: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil
reais) no ato da assinatura do contrato e R$ 100.000,00 (Cem mil reais), até o dia 01 de
setembro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O presente Contrato terá vigência de 14 de julho a 8 de setembro de 2022.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES.
I - DO CONTRATANTE: efetuar pagamento na data combinada, conforme estipulado na
cláusula segunda, creditando o valor em conta corrente da L G PRODUCOES & EVENTOS
EIRELI., inscrita no CNPJ Nº. 18.127.659/0001-79; responsabilizar-se pela hospedagem e
vans para transporte, disponibilizar à contratada no local designado para a realização dos shows,
camarins, água mineral, refrigerantes, frutas, doces para os integrantes das bandas. É também
de sua responsabilidade o pagamento das taxas dos direitos autorais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
II - DA CONTRATADA: Responsabilizar-se pela boa execução dos serviços ora contratados,
garantir o ressarcimento em caso de prejuízo decorrente de má execução ou inexecução dos
serviços contratados, reconhecendo os direitos do contratante na hipótese prevista no art. 77 da
Lei 8.666/93. É também de sua responsabilidade o pagamento de todas as demais taxas e
impostos, sejam eles federais estaduais ou municipais.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação ou procedimento
judicial nos seguintes casos:
I – Pelo não atendimento das disposições contidas neste contrato
II – Por conveniência da administração
III – Pelo cometimento de falta disciplinar
CLÁUSULA SEXTA - INDENIZAÇÃO
Nenhuma indenização trabalhista será devida à contratada, seja ela de qualquer natureza, pelo
que renuncia expressamente, de acordo com estabelecimento na vigente aplicável aos órgãos
Públicos.
CLÁUSULA SETIMA – DAS MULTAS
Ressalvados os casos de força maior devidamente comprovados a juízo da CONTRATANTE o
contrato incorrerá em multa de 50% incidente sobre o valor do contrato, quando houver
descumprimento das obrigações por ambas as partes, assumidas no presente contrato
PARÁGRAFO ÚNICO – São considerados casos de força maior, para isenção de quaisquer
penalidades aqui previstas, quando o atraso na execução do contrato decorrer de calamidade
pública, de acidente que implique em retardamento na execução do Contrato, sem culpa do
CONTRATADO, de outros que se enquadrem no conceito de caso fortuito ou coisa maior do
Código Civil.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação orçamentária:
Dotação orçamentária:
Unidade Gestora:
6007 - CULTURA

Fonte:
Projeto/Atividade:
E. de despesa:
100 – Recursos 2024 – Apoio e Realização
3.3.90.39.00
Ordinários
de Eventos culturais e
Festejos tradicionais.

CLÁUSULA NONA – DO FUNDAMENTO LEGAL
Aplica-se ao presente contrato, as normas da Lei 8.666/93 e da legislação aplicável
especialmente as do Código Civil Brasileiro.
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Por fim, elegem o fórum da Comarca de Iguaí/BA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias, na
presença de duas testemunhas também signatárias.
Iguaí/BA, em 14 de julho de 2022.

RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
CNPJ. Nº 13.858.303/0001-91
CONTRATANTE

L G PRODUCOES & EVENTOS EIRELI
CNPJ Nº. 18.127.659/0001-79
CONTRATADO

Testemunhas:
_____________________________
Nome:
CPF:

_____________________________
Nome:
CPF:
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 341/2022.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220/2022.

O MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, por
intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na
Praça Manoel Novaes, 08 – Centro, neste ato representado pelo Sr. Prefeito RONALDO
MOITINHO DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N°
414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000,
Iguaí/BA, legalmente investido e no exercício de pleno mandato, denominado CONTRATANTE,
e a D N DOS SANTOS PRODUCOES E EVENTOS., inscrita no CNPJ Nº.
28.020.594/0001-11, com sede estabelecida a Rua Amancio De Oliveira, 826, andar 3, apt
302, Zildolandia, Itabuna, Bahia, CEP: 45.600-750, neste ato representado por seu procurador
Sr. CLÂUDIO LUIZ COSTA SANTOS, brasileiro, divorciado, produtor de eventos, portador da
Cédula de identidade RG nº 462767345-SSP-BA e CPF-583.899,625-00, doravante denominada
apenas CONTRATADA, vinculado ao Processo de Inexigibilidade nº 002/2022, Processo
Administrativo nº. 220/2022, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pela Lei
Federal n. 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME JURÍDICO
O objeto do presente contrato está vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº.
002/2022, e tem como objeto a contratação de Empresa com exclusividade para prestação de
serviços em produções de eventos e espetáculos artísticos musicais da BANDA LÁ FÚRIA,
consagrada pela opinião pública, para apresentação de show artístico em praça pública, durante
os festejos tradicionais da cidade de Iguaí/BA no dia 09 de setembro de 2022 às 23h30min, nos
termos do Art. 25, inciso III da lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUALIDADE E PERFEIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
PAGAMENTO - A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade e perfeição dos
serviços objeto deste contrato. O valor global deste contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais). A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), efetuado da seguinte forma: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no ato da assinatura do
contrato e R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), até o dia 01 de setembro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O presente Contrato terá vigência de 14 de julho a 10 de setembro de 2022.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES.
I - DO CONTRATANTE: efetuar pagamento na data combinada, conforme estipulado na
cláusula segunda, creditando o valor em conta corrente da D N DOS SANTOS PRODUCOES E
EVENTOS., inscrita no CNPJ Nº. 28.020.594/0001-11; responsabilizar-se pela
hospedagem e vans para transporte, disponibilizar à contratada no local designado para a
realização dos shows, camarins, água mineral, refrigerantes, frutas, doces para os integrantes
das bandas. É também de sua responsabilidade o pagamento das taxas dos direitos autorais.
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
II - DA CONTRATADA: Responsabilizar-se pela boa execução dos serviços ora contratados,
garantir o ressarcimento em caso de prejuízo decorrente de má execução ou inexecução dos
serviços contratados, reconhecendo os direitos do contratante na hipótese prevista no art. 77 da
Lei 8.666/93. É também de sua responsabilidade o pagamento de todas as demais taxas e
impostos, sejam eles federais estaduais ou municipais.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação ou procedimento
judicial nos seguintes casos:
I – Pelo não atendimento das disposições contidas neste contrato
II – Por conveniência da administração
III – Pelo cometimento de falta disciplinar
CLÁUSULA SEXTA - INDENIZAÇÃO
Nenhuma indenização trabalhista será devida à contratada, seja ela de qualquer natureza, pelo
que renuncia expressamente, de acordo com estabelecimento na vigente aplicável aos órgãos
Públicos.
CLÁUSULA SETIMA – DAS MULTAS
Ressalvados os casos de força maior devidamente comprovados a juízo da CONTRATANTE o
contrato incorrerá em multa de 50% incidente sobre o valor do contrato, quando houver
descumprimento das obrigações por ambas as partes, assumidas no presente contrato
PARÁGRAFO ÚNICO – São considerados casos de força maior, para isenção de quaisquer
penalidades aqui previstas, quando o atraso na execução do contrato decorrer de calamidade
pública, de acidente que implique em retardamento na execução do Contrato, sem culpa do
CONTRATADO, de outros que se enquadrem no conceito de caso fortuito ou coisa maior do
Código Civil.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação orçamentária:
Dotação orçamentária:
Unidade Gestora:
6007 - CULTURA

Fonte:
Projeto/Atividade:
E. de despesa:
100 – Recursos 2024 – Apoio e Realização
3.3.90.39.00
Ordinários
de Eventos culturais e
Festejos tradicionais.

CLÁUSULA NONA – DO FUNDAMENTO LEGAL
Aplica-se ao presente contrato, as normas da Lei 8.666/93 e da legislação aplicável
especialmente as do Código Civil Brasileiro.
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Por fim, elegem o fórum da Comarca de Iguaí/BA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias, na
presença de duas testemunhas também signatárias.
Iguaí/BA, em 14 de julho de 2022.

RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
CNPJ. Nº 13.858.303/0001-91
CONTRATANTE

D N DOS SANTOS PRODUCOES E EVENTOS
CNPJ Nº. 28.020.594/0001-11
CONTRATADO

Testemunhas:
_____________________________
Nome:
CPF:

_____________________________
Nome:
CPF:
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Iguaí

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí /BA – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 221/2022.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o Município necessita realizar contratação de Empresa com
exclusividade para prestação de serviços em produções de eventos e espetáculos artísticos
musicais do cantor KEVI JONNY, consagrado pela opinião pública, para apresentação de
show artístico em praça pública, durante os festejos tradicionais da cidade de Iguaí/BA no dia
07 de setembro de 2022 às 23h30min, nos termos do Art. 25, inciso III da lei 8.666/93, com a
qualificação da L G PRODUCOES & EVENTOS EIRELI., inscrita no CNPJ Nº.
18.127.659/0001-79, com sede estabelecida na Avenida Dos Estados, 1846, sala 12,
Maurício de Nassau, Caruaru, PE, CEP: 55.014-225.
CONSIDERANDO as disposições previstas no art. 25, III da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO a notoriedade e competência da empresa; seu zelo profissional, da sua
idoneidade moral e social, e por ser exclusiva para vender show do cantor KEVI JONNY.

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela contratação do show do cantor citado é
considerado razoável, nas condições normais de execução do contrato; distancia percorrida
para apresentação do show;
CONSIDERANDO que o Município não dispõe de outra empresa com a qualificação da
empresa referida;
CONSIDERANDO que o município não dispõe no seu quadro de pessoal de pessoa com
especialização para intervir em contratações de bandas musicais como a empresa
contratada;
CONSIDERANDO que a administração não encontrou empresa de nível técnico com as
condições objetivas e subjetivas da referida empresa para prestação de serviços com
apresentação de shows musicais em vias públicas;
CONSIDERANDO que a Lei não proíbe a terceirização de serviço de qualquer setor artístico
diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública, que embora de natureza contínua (art. 57, II da Lei de
Licitações), pode ser contrato na forma prevista na Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO finalmente, que a empresa citada preenche as condições e requisitos para
atender os serviços da administração objeto da contratação, cuja seleção e escolha corre o
risco de não ser viabilizada pelo Processo de Licitação resolve, recomendar a sua
contratação, declarando inexigível o Processo Licitatório, cujo contrato deverá ser celebrado
com observância das regras previstas no art. 55 e demais disposições da Lei nº. 8.666/93.
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí /BA – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Iguaí-Bahia, em 14 de julho de 2022.

Edineide Lousado de Almeida de Oliveira
Presidente

Rosiane Oliveira dos Santos Pereira
Membro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí /BA – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 221/2022.

TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, ratifica, adjudica e homologa o Processo Administrativo nº 202/2022, por
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2022, em favor da L G PRODUCOES & EVENTOS
EIRELI., inscrita no CNPJ Nº. 18.127.659/0001-79, com sede estabelecida na Avenida Dos
Estados, 1846, sala 12, Maurício de Nassau, Caruaru, PE, CEP: 55.014-225, para contratação de
Empresa com exclusividade para prestação de serviços em produções de eventos e
espetáculos artísticos musicais do cantor KEVI JONNY, consagrado pela opinião pública,
para apresentação de show artístico em praça pública, durante os festejos tradicionais da
cidade de Iguaí/BA no dia 07 de setembro de 2022 às 23h30min, nos termos do Art. 25,
inciso III da lei 8.666/93.
Iguaí/BA, 14 de julho de 2022.

RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí /BA – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220/2022.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o Município necessita contratação de Empresa com exclusividade
para prestação de serviços em produções de eventos e espetáculos artísticos musicais da
BANDA LÁ FÚRIA, consagrada pela opinião pública, para apresentação de show artístico em
praça pública, durante os festejos tradicionais da cidade de Iguaí/BA no dia 09 de setembro
de 2022 às 23h30min, nos termos do Art. 25, inciso III da lei 8.666/93, com a qualificação da
D N DOS SANTOS PRODUCOES E EVENTOS, inscrita no CNPJ Nº. 28.020.594/0001-11,
com sede estabelecida a Rua Amancio De Oliveira, 826, andar 3, apt 302, Zildolandia,
Itabuna, Bahia, CEP: 45.600-750.
CONSIDERANDO as disposições previstas no art. 25, III da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO a notoriedade e competência da empresa; seu zelo profissional, da sua
idoneidade moral e social, e por ser exclusiva para vender show da banda LÁ FÚRIA.

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela contratação do show da banda citada é
considerado razoável, nas condições normais de execução do contrato; distancia percorrida
para apresentação do show;
CONSIDERANDO que o Município não dispõe de outra empresa com a qualificação da
empresa referida;
CONSIDERANDO que o município não dispõe no seu quadro de pessoal de pessoa com
especialização para intervir em contratações de bandas musicais como a empresa
contratada;
CONSIDERANDO que a administração não encontrou empresa de nível técnico com as
condições objetivas e subjetivas da referida empresa para prestação de serviços com
apresentação de shows musicais em vias públicas;
CONSIDERANDO que a Lei não proíbe a terceirização de serviço de qualquer setor artístico
diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública, que embora de natureza contínua (art. 57, II da Lei de
Licitações), pode ser contrato na forma prevista na Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO finalmente, que a empresa citada preenche as condições e requisitos para
atender os serviços da administração objeto da contratação, cuja seleção e escolha corre o
risco de não ser viabilizada pelo Processo de Licitação resolve, recomendar a sua
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contratação, declarando inexigível o Processo Licitatório, cujo contrato deverá ser celebrado
com observância das regras previstas no art. 55 e demais disposições da Lei nº. 8.666/93.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Iguaí-Bahia, em 14 de julho de 2022.

Edineide Lousado de Almeida de Oliveira
Presidente

Rosiane Oliveira dos Santos Pereira
Membro
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 220/2022.

TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, ratifica, adjudica e homologa o Processo Administrativo nº 202/2022, por
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2022, em favor da D N DOS SANTOS PRODUCOES E
EVENTOS., inscrita no CNPJ Nº. 28.020.594/0001-11, com sede estabelecida a Rua
Amancio De Oliveira, 826, andar 3, apt 302, Zildolandia, Itabuna, Bahia, CEP: 45.600-750, para
contratação de Empresa com exclusividade para prestação de serviços em produções de
eventos e espetáculos artísticos musicais da BANDA LÁ FÚRIA, consagrada pela opinião
pública, para apresentação de show artístico em praça pública, durante os festejos
tradicionais da cidade de Iguaí/BA no dia 09 de setembro de 2022 às 23h30min, nos termos
do Art. 25, inciso III da lei 8.666/93.
Iguaí/BA, 14 de julho de 2022.

RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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