
ESTÂDO DÀ PÂRÀÍBÀ
PREFEITURA IlU TCIPAL DE DUAS É5Í8ÁDAS

COIiII5SÂO PERMANEiITE DE LICITAçÂO

CONTRATo Net @OLO / 2021. -CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE 51 CÊLEBRÂH A PREFEITURA MUNICIPÀL DE DUAS ESTRADAS
E MARIA APARECIDA RAIMUNOO, PARA PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS CONFORI4E DISCR]MlNADO
NESIÊ INSTRUMENTO NA FORI4A ÂBAIXO:

pelo p.esente instrumento pa.tic,Jlar de cont.ato, de urn lado Prefeituia ,'!unicipà1 de Duês Estradas ,
Ruã do Comercio, 2l - CeÉtro - Duas Estradas - PB, CNPI 

^e 
OA.7A7 .0L2/00A1- 16, neste ato representada

pela Pnefeita loyce Renaily Felix Nunes, Brasileira, Soltêira, Funcionaria Publica, residente e
do iciliada na Fazenda São F.ancisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas PB, CPF ne O9A.4O7.504-40,
Cêrteira de Identidade ne 3.570.t72 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outpo lado t4ÂRIÂ
ÂPÀRECIDA RAII4UI'IDO - RUA CLÊODON COELHO, 773, SALA 202, ANDAR â2 _ BAIRRO NOVO - GUARABIRA PBJ CNP]
ne 28.12ô.572/OAâ1- 23, dol.avante simplesmente CoNíRATADA, decidi.an as pârtes contratantes assinar o
presente contrato, o quaf sê regerá pelas cláusulas e condiçóes seguintes:

CLÁUsULA PRTiitEIRA - DOS FUNDÁII{EÍ.JTO5 DO COIITRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa n" A0@62/2027, processada nos termos da Lel
Fede.al ns a.666/93 e suas alterações e a Lei Compleüentar ne 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OB]EÍO DO CONTRATO:
0 presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa em Assessoria em Comunicaçào para ê
prestação de senviÇos de assessonia em comunicação externa com veÍcu1os de imprensa e produção de
conteúdo para os canais oficiais dê Pnefeitura Municipal de Duas Estradas - PB-
Os serviços deverão sen prestados de acondo con as condições expressas neste instrumento, proposta
ãp[esentãda, Di5pensa ne OO8O2/2627 e instnuÇóes do Contratante, docurentos esse5 que fícam fazendo
partes inteBrantes do presente contrato, independente de transcrlÇáo.

CLÁUSULÂ TERCÉIRÂ . DO VALOR É PÊEçOS:
0 valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENToS
REArs).
Representado por: 11 x R$ 1.500,66.

.ÓoIGo DTSCRIHIITACÃo

1 Serviços de assessoriã em aoftunicação externa com
veículos de imprênsa, inÍ]uênciadores digitais e
produção de .ontêúdo na PrefeitLrna Municipal d€ Duas
Estradas - PB.

Total: 16.500,8O

CLÁUSULA QUARTA . OO REA]UsTÁMENTO:
0s preços cont.atados sâo fixos pelo pêríodo de um ano, exceto para os câsos pnevistos no Art. 55, §§
5e e 6ar da Lej. A.666/9].
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrator poderá ser restabelecidê a rê1ação que às
partes pactuarâm ini(iâlmente, no5 tei'mos do Art. 65, lnciso 11, A1ínea d, da Lei 8.666/93, üêdlafite
comprovaçâo documental e requerilnento expresso do Contratado,

CLÁUSULA QUINTA . DA DOTAçÃo:
as despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do o.çamênto vigente:
Recursos:
a2. oo - 04.1,22. 2447. 2045 - OO1-AOAO. Ot - 3. 3. 90. 39. 61

CLÁUsULA SEXTA - DO PAGAI'IEI.ITO:

O pagamento será efetuàdo na Têsouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte fianeirâ:
Mensalmente, pa.a oco..er no prazo de t.inta diê§, contados do perÍodo de adimplemento de cada parcela.

CLÁUSULA SÉÍIhÀ . DOS PRÂZOS:

0 prazo máximo para a êxecução do objeto o,_a contratado, conformê suãs cara.te!'ísticas, e que admite
prornogação nos casos p.evistos pela Lei 8.666193, está abalxo indicado e será considerado a partir da
emissão da ordem dê serviÇo:

Início: Imediato
Con(lusáo: 1l (onze) neses

UITIOADE QUATITIDADE P.UNITÁRIO P. ÍOTAL

mês 11 7.5AA,OO 1C.5AO,0O



0 prazo de vigência do presênte contrato será determinado: até o flnal do exencício finãnceiro de 2621,
considerado da data de sua assinatuna.

cúusulA orrava - DÂs oBRrGÂCôFs Do coNTRÂTÍrâirE:
à - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetiriamente realizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necê5sários para ê fiel prestaçâo dos serviÇos
€ontratados;
c - Notifican o Contratddo sobre qualquer irregularidade en.ont.ada quanto à qualidade dos serviços,
exencendo a mais ampfa e completa fiscalização, o que não exime o contratado de suas res pon sabi l idades
con't.atuais e legais.
d - Designar .epresentântes com at.ibuiÇões de Gestor e Fiscal deste cont.ato, nos ternros dã norma
\/igente, esp€ciã1mentê pana acompanhar e fj"scâlizâr a sua execuçãô, rêspectivamente, penmitidã a
contratôção de ter.eiros para assistêncla ê subsídio de infornaçôes pertinentes a essas atribulções.

CLÁUSULA NOÍ{A . DAS OBRIGAçÕES DO CONTRÀÍADO:
a - Executar devidàmente os serviços descritos na cfáusula cor.espondente do presente .ontrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade nelacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados.;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civ11,
tributária e tnabalhista, beÍn coino por todês as despesas e compnomissos assumidos, a qualquen títu10,
perante seus fornecedores ou terceiros em.azão da exêcução do obieto contratado;
c - Mante. preposto capacitado e ldôneo, aceito pel.o Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integrafmênte em todos os seus atos;
d - Pernitir e facilltar â fiscalização do Contratante devendo p.estar os informes e escla.ecinentos
solic itados;
e - Sêná nesponsável pelos danos causados diretaúente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo êssa nesponsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferlr ou sub-contrãtar, no todo ou en parte, o objeto deste instnumento, sem o
conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
I - l4anter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade corn ãs obrigaçóes assumidas, todas as
condições de habllitaÇão ê qualiÍicação exigidas no .espectlvo processo licitatório, apresentando ao
Cont.atante os docuflentos necessá.ios, sempre que solicitadoj

cLÁusuLA DEcr[ur - DA ALTERACÀo E REscrsÃo Do coNTRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pefa Contratante ou por acondo entre as partes, nos
casos pnevistos no Artigo 65 e será l.escindido, de pleno din€ito, confonme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666/93.
0 Contnãtado flca obrigado a aceitar nas oesnas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessánios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizãdo do contrato,

CLÁUSULA DÉCIM PRII'iEIRA - DAS PENALIDADE§;
A recusa injusta em deixêr de cumprir ãs obrigações assumidãs e pr€celtos legais, sujeitará o
Contratado, gêrantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts, 86 e 87 dâ Lei
8.666/93: a - êdvertência; b lrulta de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o
vafor do contrato por dia de atnaso na êntrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de AO% (dez por cento) sobre o vãfor contratado pela inexecuçâo totaf ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de papti(ipar em licitâção e inpedimento de contrêtar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneldade parô licitar ou contratar com a
Administração Públi.ca enquanto perdurarÊn os motivos determinantes da punição ou até que seja promovidê
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.; f - s imu lta neamente i qualquêr
das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIÍ'IA SEGUNDA - Do FoRo:
Para dirimir ãs questões deconrentes deste contrato, as partes elegem o Foro dã Comarca dê Pirpinituba.

E, por estareo de pleno acordo, fol lavrado o presente contrato e 02 (duas) vias, o qual vai asslnado
pelas partes e por duas testemunhas.

ouas Estradas - PB, o4 de Fevereiro de 2021.

TESTEMUNHAS PTLO CÔNTRAÍANTE



Prefêita Constitucionâ1
o90.461 .sOA-40

PELO CONTRATADO

,l\\^;^ ^ .l \^,; -"-r[oâ1.16( 6!!-.tl CNPI ns 28.120.572/ gOOl,-23


