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TERI,§ DE COI{TRATO QUE ENTÍE SI CELEEflÂ'C A PNETETN,RA f,, TCTPIL I'E IXNS É§TRTÀÂ§ E
loÃo cmnçta Df rr&ntnr pÂnl Êon Ecr,lEtrTo co{FongE DrscRrfiritADo f,EsrE BssrnfiEifÍo
NA FOf,fiÂ ABÀIXO: :

PeIo presênta lnstruoento pàrticular de contrato, de un làdo p&EFEInnA lttllclpAt DE t[rÁS ESThADAS - Rua
do Cmércio, 23 - Cêfltro - Duas Estrâdâs - PB, CllPl ne ú -787 -Aa2lOOg1-10, nestê âtô reprêsêntadâ pela
Pre+ê1ta loy€e Renally Felir iunes, BrâslleÍra, Soltalra, Fun€ionaria Publi(a, resldente e doti(illâda
ía Fazenda São Francisco, SÍ{ - Zona Rur.al - Duas Estradas - PB, CPF ne ÉO.4O7.*1-49, C.rteira de
IdeÍttidadê ne 3.57â.57a SSP, doravante sinplesnente COI{TRÂTÂrITE, e do outro lado ]OIO ffiIEI DE ÀrcRli
- ÂvEt{IDÂ FELICTAT{O BATISTA ATORIH, 5/Írl, 8OX 1 ROtX}WÂ pA O75 - CÉI{TRO - qJÂRAEIRA .:..}Br CNpf, ne
L9.374.7231íàào.L-69, dorayante sinplesoente «)I{TRATÀDA, decidiratr as partês corÍtratantes assinar o
prEsente c(,rtrâto, o qual sê rêgerá pe1ôs c1áusulas e condiçô€s segulntes:

ctÁuslrtÁ p*rf,Er[À * Dos FlrDÀrEÍ{Tosà
Este çontrato decorre de Dispensa de llcitaçâo ne oool,.l2âz!, processada nos tenros da Lei Federal n"
8.666, de 21 dê ]unho de 1993; e legislação pertineÍrte, cdrsÍderâdâs às altepações Éstcriores da.
referidas norüas.

o.ilrgr.a sEdLEA - Do oBrEro:
o preserÊe coÍtrãto tê por objeto: Aquisição de fogos de artlfício para reallzação de Espetáculo
plrotécrlÊô dêstlndo à vÍradâ do ârB Ílê 2Ê22 do l nicÍplo de Düàs Estrades - PB.

os serviços deverão sêr executados r+oí.gsaente de acordo cor as condiçôes exprqessas neste lnstru!ênto,
pFopogta apÍ€sentada, especificaçõês técni(as corrrspondêntes, pno€esso de Disgênse de..licltação ne
gÉÉt!,l2À27 € Lngtrsçõês do Contratante, doc(Eerrtos ess€r gue ficar fazendo partês irtêtrâ[tci iro Íx êsentê
contt'ato, lndepêndeÉe dê trâns( r1ção.

clÁrsulÂ TERCETIA - Do vALon E pRE06!

o pagaierto será Í.ealizado rediante procêsso regular e sr
pêto Contràtanter da seguintê naneira: aÉs envío da nota

o valor total destê contratô, a basê do pneço pÍ.oposto, é de Rí 11.o5o,0o ((FlzE r{It Ê cÍtloJExTÀ REAIS)

Representãdo por; 1 x E$ 11.O59,9O,

ct lusrrlÂ euanÍa - Íx, REATETânE§0:
Os preços cofftratados são fixos pelo perÍodo de m ârto, excêto para os €asot pí€vi.stos no Art ' 65, §§ 5s

" 5r, da Lei 8.656/93.
ocorrendo o desequllíbrlo econôd.(o-flnancêr.ro do contrato, poderá ser rêstabeleclda a re1ãção que as
partes pactuara iniclalrênte, nos teffps do Art. 65, Inclso II, Álínêâ d, da Leí A.66619r, medlante
co provação docutrertal e íieguerí[ento expnesso do CoÍtrãtadô.

cLÍrsuLA errrf,ÍÀ - u mn(fu;
As despesâs corrêrão por ronta da §egulÍrte dotação, cônstantê do orçento vlgêntê:
Rêcursos:
o2.& - @ "r22.200t.2005 - waw.al - 3.3.90.39.01

ctÁrsurÁ sE(IÂ - D0 Pt6ltrÊÍÍro:
e proredinentos adotados

Éêrcadorias discrlfi lBadas\Vno contrato.
fiscal e

860,@
75O,@

. 1.300!@
11.656,OO
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clÍist LA SÉrBrA - m3 DRI'OS:
O prazo ÍÍtáxi6o gara a execução do objeto ora contrâtador conforne suas caractePÍsti€as,
prorogação nos cãsos ppsvistos pele Lêl 8-666/93, está ebalto indicado ê sêrá
emissâo da Orden de Forneci,úento;

InÍcio: InrEdiatô
Conclusão; 5 (cinro) dlas

CLÁUSULÂ OITAVA . OA5 oBRIGAÇÔE5 Do Co'TTRJIÍA{ÍE:
ã - Efetuar o pagamento relãtivo a prêstãção dos serviços efetivamente r€allzados, de ácordo com âs
respectivas cláusulas do presêntê contratoj
b - Propopcionar ao Contratado todos os Dei.os necessários para ô flel prestôção dos Serviços contratadosi
c - Notlflcar o Contrãtado sobre gualquêa irreg,ularldade êncontrada quanto à qualidade dos servlços,
exercendo a .ais rylã ê cqrpleta flscalízação, o que não exiE o Contratado de slas iesp-olsabilidades
contratuais e legâls,
d - DesigseÍ' repr€sentaÍrtes cm atribrdçõês de Gestor e Físca1 deste contratg, ngs terlos da nor-a
vigente, esperial entê paFa ãcoopanhar e fiscalizaÍ' a sua execuçãô, rêspêctivaraeírte, Permítida a
contràtaçâo dê terceircs para assistência e subsídLo de lnforraçôes pertlnent€s a êssas atribuiçôes.

CLAISUTÂ totÂ - oÀs 6nr6âçôEs tx, GorrnarÂDo:
a - ExecutBr dêvldamente os serviços degcritos ná cIáusula csrrespondente do preserrte aoatrato, dantro
dos nelhores parâfietnor de qualídãdê estabelecidos pârã s t.ano de atividãde relacioàiádà ao objeto
contratuâI, cor oüseraância .ro5 prazos estipulados;
b - Responsâbilizàr-se por todos os ônus e obrigações concerírentes à legislação fi5ca1, civil, tributárla
e trâbalhista, bea coao por todas as despegas e cmprorissos assunidos, a qualqüer títulú perante seus
fornEcedorês ou tercêlros ê|r ra2ão da execução do obJeto contratado;
c - [ânter prêposto capacltado e idôÍ]êo, aceito pelo Contratante, quando dâ execução do cofttrato, que o
Pepresente integralnêntê efr todo§ os sêus etos;
d - Permitir e fàGllltar a fÍscallzação do Contrâtante dêvêndo preitsr o§ tÚorGs e eiilarecirentos
solicltados;
e - sená responsávêl pelos danos causôdos dir.etôtreflte ao Contratante ou a teFceiros' d€'(orÍ'entes dê sua

culpa ou dôlo ne exêcúção do contra.to, não êxclüindo ôu rêduzindo essa responsabili&dê a flscalização
ou o acoFpaúarcnto p€lo órgão interêssaílo; -
f - ilão c€den, tpaosferlr ou sub-co{rtrâtâr, no todo ou e.r parte, o objeto destê in§trümfito, sdr o
conhecirênto e a devida autorlzação expressa do ContrataíÊei
g - ltanter, duraÍltê a vigência do €ontrato, € coopatlb{.f1.tâdê cos a5 obrigãçôês assuaid?s, todes a9

condiçôês de hãbilitação e qualífi(ação extgrdas no pespegtivo procesí, llcltatónlo, apíte*itando ao

ContratsÍÊe os docul!êítos necessários, sêtpre que solicitãdo.

cl^lxiur^ oÉctãt - t» AlrEirçlo E rEs€rsÃo oo co rtaro:
Estê contpatô podêrá sêr alterado, unilatêrôloente pelâ Contratânte ou Pon acoPdo entne as pârtes, nos

CáSO9 pnevl§tôs no Artlto 65 e será rêsrÍndido, dê pleno dircito, coflfome o dlspostÔ no§ A{t,'gos 77, 7E

e 79 da Lêi a-6É,619r.
o contratãdo fica obrlgado â a.eitar nas nesoals condlções cantratuals, 05 acrésclÍms ou supressÕês que

se flzêren nê.essárlós; ãté 25* (vinte e cinco por cênto) do valor inLc1al âtualizaóo do c(itrato '

CIÁ,9JTA ÍÉCI A ?IIIEIRA - DTS P TLIDü,ES: - ,.

A fecusa injusta êi delxar dê culprir as obriSaçõ€g assufidas e prêÊeitos leEais, suj€itãrá o cofttratedo,
gararÊide í prévia deÍêsa, às seguintes pênã1ldadês pr€vistas nos Arts. 86 e E7 da Lei 8-666/93r â -
ãdvetência; b - sulta de ,iona de-o,'x (zerc vír8utâ cinco por ceíto) aplicadà sobrê o velor (p coíltflto
por dia de atraso na êntrêga, no i;ícío ou na aiêGução do objeto ora contrãtado; c - uilta de td1 (dez

por cento) robrê o valor cont;atado pela inexecu{ão total ou parcial do contreto; d - stlspê,|são temorárla
ie p.rticipar er lícitâção e inpedirrento dê contrãter .üt a Àdnlnistnação, por prãzo q9.:té: 02 (dois)

.noi; . - dêc1araçâo de tnldoner.dade parã licitar ou contratar cos a ÀdotinÍ.'tFaçao Públicâ enquatlto

perduret€n os ftotlvos aeter"inantes da punÍção ou ãté que seja pronovída sua neabllitação peraÍÍte a

i.Op"i" "rt"*aade 
que apfiiãu a penaliàade; f - sinuliamanente, quãlquer das penalldades cabíveis

fundàmeÍtadâs nâ Lei 8.666/93.

CLÀJ§T'LA DÉCITT sÉAM . Ix, FüO;
p;;t;i"i"i" as quest6es dêcorrêntê§ dêste contrato, as partes elête o Fore dã coca..e de Guárablra.

E, por êstarefr! dê pleoo acordo, foi lavrado o pl'esêÍrte €ofltFàto er0 62 (duas) vlas' o quâl val atsinãdo

pelas pârtes e por duas test€ unhas-

P8, 27 de Dezir bÍ-o de 1021.
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TESTELU$ S PELO CG{ÍRATÂIITE

Í,IiCE iHALLY FÉLIX .IICS
Prefelta Constltucislal
69í,.!67.fi4-4â

PELO COTÍRÂTADo
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