
ESTADO DA PARÀÍ84

PRÊFEITU*Á IIÍ{TCIPAL DÊ DIJÁS ESTRADÁS

DISPENSA NO W3I2O22

cor{TRÂTo o wal2o2z-cPL

TERMO DE CO{'TTRATO QUE ETITRE SI CELEBMIIT A PREFEI"ÍURA I{flTCIPAL DE DUAS ÉSTRADÁS

E TíARIÂ APARECIDA EAI}T,I{}o, PARA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS COI{FOfiT4E DISCRIIITII{ÀDÜ
IIESTE INSTRUIIEI{ÍO A FORÍíA ABAIXO:

Pelo presentê instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura l.lunicipãl de Duas Estcadãs -
Rua do Co[Ércio, 23 - Cent.o - Duas Estradas - pB, CNP] ne 08.787 .O\2/OOO1-10, neste ato representôda
pela Prefeita loyce Renal.ly Felix í{unes, BrasÍ.leina, Solteira, Funcionarla Puô1ica, resldeÍrte e
domlclllada na Fazenda 5ão Francisco, Sil - Zona Rural - Duas Estradâs - P8, CPF íte @O.M7.5U-&,
Cârtêira de ldentidâde ne 3.57O.s7L ssP, doravante sirplesmêíte coilTRAÍal{ÍE, e do outro lado nÀnlÂ
ÁpARECTDA RArr{ÂDo - RUA CLE@Oi{ CoF-t}§, 773, SALA 202, Â|{DAR 02 - 8ÂrRRO I|OVO - GUÁRABTRA - PB, Cr{Pl
ne 28.L2O.57210Ép1-23, doravante sirplesBente CoNTRATADA, decidlram as partes contratantes assinar o
presente cortrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condicões seguintes:

CLÁUSULA PRIÍIEIRÂ - DOS FUNDÂ}íEI{TOS DO CO{TRÀTO:
Este contrato decorre da licitacão modâlidade Dispensa ae gO@3/2O22, processada nos term)s da Lei
Federal ne 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar ne 123, de 14 de dêzerúro de 2005, alterada"

CLÁJSULA SEGTTT'A. OO OB'ETO DO COÍ{TRAÍO:
O presente coÍrtnato tem por objeto: Cortratação de eÍpresa especlalizada êm Assessoria em Comrnicação
para a prestação de serviços de consultoria de cor§roicacão com implantacão de estratégias de
comunicação e assessoria de imprensâ da Prefeitura ltunicipal de Duas Estrãdas - P8, durante o êxercício
financeiro de 2022, nos têmlos dâ Lei n" 8.666193.
Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrurcnto, proposta
ap.esêÍltâda, Dispensa ne O@Oll2g22 e instrucôes do Contrãtante, documentos esses que ficam fazendo
pàptes integrantes do presente contrato, iÍdependente de transcrição.

CLÁI,,SULA TERCÉÍÍÁ - Í)o VÂLOR E PREçOSI

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 16.5@,00 (DEZESSEIS Í,{IL E QUII{HErÍrOS
REArS).
Representado por: 11 x R$ 1.5OO,OO.

cóorco DrscRrãI A(io
1 serraiços de âssessoriâ eÍn coíÍunicação externa com

veíaúlos de inprensa, j.nfluenciadores digitais ê
pr.odução de conteúdo na Prêfeitura ltunicipà1 de Duas
Estrddas - P8.

IT{IDÂDE QI'AÍTIDÁDE P.I'IiITÀRIO P. ÍOÍÁL
rês 11 1.5OO,SO 76-546,@

Total: 76.5ZA,ae

CLÁUST'LÂ QUÁRTA . M REA]USTAüENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os cãsos previstos no Art. 65, §§
5e e 5e, da Lei 8.656/93.
Ocorrendo o desequilÍbrio econômico-financeiro do contrâto, poderá ser restâbelecida a relâção que âs
pôrtes pactuaram inicialmeíter no5 terrms do Art. 65, rílciso II, alinêa d, da Lei 8,566/93, mediartê
comprovâção docü[€ntal e requenimento expresso do Contratado.

CLÁUSULÀ QUIITA - DA DOTAçÃOI
As despesas correrão por conta da seguinte dotacão, constante do orçamento vigente:
Recursos:
o2.oo - u.r22.t902.2006 - 500. - 3.3.90.39.01

CLÁUsULA SEXÍÁ - DO PAGAflE TO:

O pagamento será efetuado na Íesouraria do Contratante, ínediante pnocesso regulâr, da seguinte
,,lensalmeÍte, pacã ocorner no prazo de trintâ dias, coÍtados do penÍodo de adimpleoeÍAo de cada

CLfuSULA SÉTIáA - OOS PRAZOS:

O prazo máxiíto para a execução do objeta oaâ contratado, conforme suas caracterÍsticas, e quê
prorrogâção nos (asos previstos pela Lei 8.666/93, está âbôixo indicado e será considerado a

efiissão da Ordefi de Serviço:
Início: lnediato



conclusão: 11 (onze) meses
o prazo de vigência do presente contrato será determirado: atê o final do exêrcirio flnancelrô de 2022,
considerado da data de sua àssinatura.

cúusulA orrAvA - DAs oBRTGAçõES Do C0ITMTATÍTE:
a - Efetuar o paganento relativo a prestação dos serviços efetivamênte reâlizados, de
respectivâs cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os metos necessários para a fiel prestação

acordo com as

dos serviços
contratados;
c - Notificar o Contratâdo sobre qualquer irregularidâde enf,ontrada quanto à qualidade dos servicos,
exer€endo a nâis aípla e completâ fiscalização, o que não exirE o Cootratado de süas respoasabj.Iidades
contnatuais e legais.
d - Designer representãntes aom atribuiçõ€s de Gestor ê Fis(al deste contrato, nos ter(Ds da normavigente, especialoente para aconpaíhar e fiscalizar a suê execução, respectivanerte, perrritidà â
contratãção de têrcêiros para asslstênaia e subsÍdio de lrfornlações pertinentes a êssas atribuiçôes.

CLÀIJSULA OTü - DAS OBRIGAçÔES Do coT{TRÂTAT}o I
â - Execstar devidatnente os servicos descritos na C1áusula correspondente do presente contrato, deíÉro
dos melhores Parànetros de qualldâde êstabelecidos para o ramo de atividade relâcionadâ ao objeto
contrâtual, com obseryância aos prazos estipulados;
b - Responsâbilizar - se por todos os ônus e obrigaçôes coace.nertes à legislação fiscal, ciyil,
tributária e trabalhista, bem corp por todas as despesas e coopro iEsos assumldos, a qualquer título,
perante seus fornecedorês ou terceiros em razão da execuçâo do objeto contratado;
c - l'larter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo corÍtnãtânte, quando da execução do contrãto, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e fâcilitar a fiscâtização do Contratante devendo prestar os infomes e esclanêcintentos
solicitados;
e - Será responsável pelos dânos causados dlretamente âo CorÉratante ou a têrcelros, decorrentes de suã
culpa ou dolo na execuÇão do coírtrato, não exclutndo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacão
ou o aco$panhanênto pelo óngão interessado;
f - tlão ceder, transferin ou sub-contratar, no todo ou efl parte, o objeto deste instrumento, sen o
conhecimeÍrto e a devida autorlzaaâo expressa do Contratante;
g - ilanter, durante a vigência do contrato, en compatibilidade cofl as obrigações assumidas, todàs as
condições de habilitação e quâlificação exigidas no respectivo pr.ocesso licitatório, apresentando ao
CoÍtratante os do(unentos necessários, senpre que solicitado;

€tÂusulA DÉcrnA - DA atrERAçfu E RE5Cr5ÂO DO €ONTR,ITO !
Este contrãto poderá ser aLt€rado, unilateraLmente pela CoÍrtratantê ou por acordo entrê as partes, nos
casôs previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
7B e 79 dâ Lei 8-666/93.
o coÍtratado fica obrigado a aceitar nas msmas condicões contratuais, os acrésci.[Es ou supressões quê
se fizer€ necessários, até 25X (viÍrte e cinco por cento) do vâ1or inlcial atualizado do coÍtrato.

CUiUSULA DÉ€I}IA PRI}IÊIRÁ - DAs pÊMLIDÂDE5:
Á recusa injusta en deixar de culttprir as obrigações assumÍdas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garafltidã a prêvia defesa) às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 ê 87 da Lei
A.666193| a - advertênciaj b - multa de mora dê O,5% (ze"o vÍrgula cinco por cento) aplicâda sobre c
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicÍo ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de l&' <dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar eÍll licitação e impediÍnento de contratar com a Ad,rinistração, por
prâzo de até 02 (dois) ãnos; e - de(Iaracão de inidoneidade pare licÍtar ou cortratar com ô
administração Pública enquanto perduraren os ,rotivos determioantes da punicão ou até que seja pro,tEvida
sua reabilitação perante a própria aútoridade que aplicou ô penaUdade; f - si[ultãnêaDente, qualquer
das pênalidãdês cabÍvêis fundamentadas m Lei 8.666193.

CUíUSULÂ DÉCIruI SEGTSDA . DO FORO:
Parâ dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegen o Foro da CoíÍarca d€ Pirpirituba.

E, por estareíi de pleno acondo, foi lavrado o presente contrato efl 02 (duas) vias, o qual vãi assinado
pelas partes e por duãs testemunhas.

de 2022.

N

Duas Estradas - PB, ô4 de Fevereiro
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