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Termos Aditivos
ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
1º ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 133/2022

1º ADITIVO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA NX SERVIÇOS DE
PRODUÇÕES LIMITADA.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000,
registrado no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula
de identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50,
residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE, em conjunto com o FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE
CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
18.778.252/0001-01, com sede na Rua dos Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da
Bahia, legalmente representado pela Senhora Andrea de Araujo Lopes, Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, brasileira, portadora do RG n.º 0.769.975-91 SSP/BA e CPF n.º
262.177.188-20, com endereço profissional na sede deste Município, doravante denominado
participante; e a empresa NX SERVIÇOS DE PRODUÇÕES LIMITADA, inscrita no
CNPJ sob n.º 45.970.676/0001-46, com endereço situado na Rua Marques de Barbosa, 348,
casa, Alto da Aliança, Juazeiro Bahia - BA, CEP 48.909-257, neste ato representada pelo
Senhor Francisco Everardo Cavalcante, portador da Carteira de Identidade sob o n.º
3.260.668-0 SSP/SE e inscrito no CPF n.º 021.262.435-08, residente e domiciliado na Rua
Professora Carmem Costa, 17, Casa, Juazeiro Bahia, CEP 48.909-277, doravante designada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 125/2022 e
em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente 1º Termo Aditivo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de
Licitação n.º 054/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CONSIDERANDO que os contratos estão sujeitos a ocorrência de fatos que não
tenham sido previstos por ocasião da celebração do contrato, ou que mesmo havendo
previsão, mas que por ocasião de sua ocorrência traz consequências que se demonstram
retardadores ou mesmo impeditivos da execução do contrato;
CONSIDERANDO a necessidade exterporânea de alteração de data de
apresentação ora acordada no princípio da relação que as partes pacturam inicialmente
onde estava acordado para este exercício, mas ficará adiada e pre-agendada para o dia
10 de junho de 2023 para a contraprestação dos serviços de apresentação para o
Município de Coribe - Bahia.
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do
Contrato n.º 133/2022, que ora é aditivado com vistas a uma alteração qualitativa;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração de forma
alguma ao erário municipal, o que representa a observância ao princípio do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato originalmente acordado e satisfaça o atendimento ao
interesse público vindouro;
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CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos
recursos orçamentários para o cumprimento da execução da alteração Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do
Município que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si o primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 133/2022,
firmado em 02 de junho de 2022, prorrogando-se o tempo para a execução contratual, por
razões logísticas, e consequentemente altera-se a data dos pagamentos. O advento do
adiamento trata-se de satisfação ao relevante interesse público indisponível para a
Administração Pública, uma vez que os serviços a serem prestados serão melhores atendidos
e satisfeitos para a população de Coribe, em momento futuro e por ter qualidade superior, e
assim atender as necessidades do Contratante de forma mais objetiva.
1. DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto o adiamento para a execução e a
prorrogação da vigência do objeto contratual firmado entre as partes em 02 de junho de
2022, que objetiva a Contratação de empresa especializada em produção musical para
prestação de serviços de apresentação da Artista Taty Vaqueira, de renome nacional
destinado à apresentação única nos festejos de São João 2022 no Município de Coribe Bahia.
1.2. A Contratada assume a responsabilidade do comparecimento da Banda no palco da
Praça de Eventos na localidade de Descoberto no interior do Município de Coribe - Bahia,
com a apresentação no palco da praça de eventos dia 10/06/2023 às 23h00min, sendo de
responsabilidade da Contratada apresentação de mínimo 02h00min de duração, ou em outra
data, em conformidade, com o interesse do Município e com a agenda do Artista.
2. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. A Contratante pagará a Contratada pelos serviços aludidos na cláusula primeira o
valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme condições abaixo
estabelecidas:
2.1.1. O pagamento será parcialmente antecipado sendo em até duas parcelas, sendo
50% (cinqüenta por cento), conforme segue: 1º Parcela - até dia 13 de julho de 2022,
no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);
2.1.2. O pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes, será pago após a
apresentação no devido cumprimento do objeto contratual, conforme segue: 2º Parcela
- até dia 10 de junho de 2023, ou na data da real apresentação, no valor de R$
12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
3.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato,
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.11.01 - Fundo Municipal de Cultura.
13.392.050.2117 - Comemoração de Festividades.
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte: 00 - 24
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3.2. Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão à conta de Dotações
Orçamentárias aprovadas para os exercícios subsequentes.
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
4.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de apresentação da banda/artista
obedecendo a programação citada na Clausula Primeira, no dia 10/06/2023, incluso neste
interstício o prazo para montagem e desmontagem dos equipamentos da produção dos
artistas, passagem de som, testes, para apresentação à ser realizada na localidade de
Descoberto no interior do Município de Coribe - Bahia.
5. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente 1º Termo Aditivo ao Contrato, em
02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado,
em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 20 de junho de 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE
Andrea de Araujo Lopes
Secretaria de Cultura
Fundo Municipal de Cultura de Coribe
CNPJ n.º 18.778.252/0001-01
CONTRATANTE

Francisco Everardo Cavalcante
Representante
NX Serviços de Produções Limitada
CNPJ n.º 45.970.676/0001-46
CONTRATADA

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvanio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87
Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradora
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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