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EsTAm DA PARAÍBÀ
PREFEITURA MU ICIPAL DE OUAS ESTRÁDAs

conrssÂo pER Âr{E TE DE LrcrrAçÃo

I]{EXIGIBILIDADE IIO @' I 2O2I

CONTRÂTO Ne | @O72/ 2O2!-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENÍRE 5I CELEERÁI1 A PREFETTURA IIUTTCIPAL OE DUAS ESTRÁDAS

E lEFFERsot{ BrsüaRcK ALVES srLva, paRA pREsrAçÃo DE sERvrços coNFoRME
DISCRIMIMDO NESTE INSTRWENTO t{A FORÍ,IA AEAIXO:

PeIo presente instrumento particuLar de contrato, de um lado PREFÊITURÂ !,IUI{ICIPAL DÊ Dt AS ESTRAITAS -
Ruê do Coméncio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 08.7A7 .Ol2/0O01-10, nêstê ato nepresentada
pela prêfeita loyce RenaIIy Felix Nunes, Brasileira, Solteira, FuncÍonaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4a7.5o4-4o,
Cartei.ra de ldentidade ne 3.57O.572 sSP, doravante simplesmente col,lTRATANTE, e do outro lado IEFFERSOi{
BISIIARC( ALVES SILVA - RUA ABDISIO MILITAO PRÂZERES DOS SANTOS, 73C - VILA CABRAL - CMPINA GRANDE -
PB, CNPI ne 26,O91,.O35/OO01-39, doravante simplesmente COI.ITRATADA, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

cLÁusuLA pRr}tErM - Dos FUNDAri,rEl{Tos Do coNTRÂTo:
Este contrato decorre da licitação modalidade Inexigibilidade ne OOqO3/2027, processada nos termos da
Lei Federal ne 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006,
al"terada.

CLÀ'SULA SEGTJM)A . OO OB]EÍO Do COiIÍRÂÍOI
O presente contrato tem por objeto: Contratação de Profissional do Setor ArtÍstico: Gegê Bismarck, que
tem como objetívo se apresentar na Feira de Artesanato e Gastronomia no dia da Emancipação Po1ítica
deste Município, através de apresentação aberta ao público, prevista parâ o día 22 de Dezembno de 2021,
no Centro Histórico do MunicÍpío-

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condiçôes expressas neste instrumento, pioposta
aprêsentada, Inexigibilidade ne O0603/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam
fâzendo partes integrantes do presente contnato, independentê de transcnição.

cLÁusuLA ÍERcErRÂ - Do valoR E pRÊços:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 10.004,00 (DEZ HIL REAIS).

cóorco DrscR$t Âçao ultDAoE euÀt{TtÍ»DE p,t rr/ÁRro p. TorÀL
1 Contratação de Pro+issional do Setor artÍstico: Gegê Show 1 I.O.O0O,OO LO.oAO,Oe

Bismarck, pêrê se apresentaa no dia 22 de oezembro de
2o27, cofi inÍcio às 22h00 (previsão PM), tendo seu
encerramento às ohao (previsão Pl.1). Evento a ser
realizado no cent.o Históaico do lfunicíp7o, LocaTizêdo
na Ruâ losé l,breno Gondim, Centro, Duas Estrêdas - PB,
aberto ao público, shov com duração de o2h00min.

Íotal: 1a-AAO,OA

cLÁusuLÁ QUARTA - oo RÉalusrattEÍ{To;
Os preços contratados são fixos pelo Wríodo de un ano, êxceto para os casos previstos no Art. 55, §§
5c e 6e, da Lei 8.666/93.
Ocorendo o desequilÍbrio econôflico-financeiro do contrato, poderá sel" restabelecida ã relação que as
partes pactuaran inicialnente, nos teríDs do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei a.666/93, hediante
comprovação documental e nequerimento expresso do Contratado.

cLÁusuLA QUr ra - oa oorlçÃo r

As despesas correrão por conta dâ seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
g6.0g - 27 .4L2.200L.2025 - gOLOgOO.Ot - 3,1,90.39.9r

CLAUSULÂ SEXTA - DO PAGÂ'IE TO:
0 pagamento será efetuado na Tesouraria do e processo regulan, da seguinte
Para ocorrer no prazo de trinta dias, c

cúusuLA sÉTr a - Dos PRAzos:

de adimplenento.



O prazo náximo pana a execução do objeto ora contratãdo, conforme suas caracterÍst i.cas,
prorrogação nos casos previstos pela Lei A.666/93, está abaixo lndlcado e será
data do evento:

Início; Imediato
conclusão: 1 (um) dia

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financ
considerado da data de sua assinatura. --

CLÁUSULA OITAVA - DAs oBRIGAçÕES Do CoI,ITRÂT,IÍiITE:
a - Efetuar o paganento relativo a pnêstação dos sênviços efetivamente realizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contnatado todos os mêlos necessá.ios para a fiel prestação dos senviços
contratados;
c - Notiflcar o Contratado sobre quâlquer iregularidade encontnada quanto à quelidàde dos senviços,
exercendo ã mais anpl.a e conpleta fiscalização, o que não exime o contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.

CLÁUSULA NOI{A - DAS OBRIGAçôÊS Í)o CO TRATAD.O:

a - Executar devidanente os servíços descritos na Cláusula co.respondentê do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos pana o l"amo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observâncÍa aos prazos estipulados;
b - Respon sabilizar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civit,
tributária e trabalhista, ben cono por todas as despesas ê conpromissos assumidos, a qualquer tituTo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente intêgralmente em todos os Seus atos;
d - Penmitin e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitadosj
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ão Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaÇão
ou o acompanhamênto pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibllidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habili.tação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

cLÁusULA DÉclrrÀ - DÂ ALTERÁçfu E REscIsÂo m coÍ{TRÁTo:
Este €ontnato poderá ser alterado, unilaterâLmente pela contnatante ou pon acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e sêrá rescÍndido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666/93.
O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

CLÁUSULÀ DÉcI'4À PRIIíEIRA . DAs PE ALIDÂDES:
A recusa ínjusta em deixar de €umprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8.666/93i a - advertência; b - multa de mora de O,5% (zeto vírgula cinco pon cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atrâso na entnega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de lo% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e impedinento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois, ãnos; e - dec-laração de inidoneidade para licitar ou coDtratar com a
Adninistração Pública enquanto perdurarem os notivos detenninantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autoridadê que aplicou a penalidadej f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabiveis fundamentadôs na Lei 8.666,/93.

CLÁUSULA DÉCIÍIIA SEGUiIDA . DO FORO:

Para diri.mir as questões decorrentês deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 07 de Dezembro de 2021,
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