
ESTATX) DA PÂRÂÍBII
PREFEITUM I,{'I{ICIPAL DE DUAS ESÍR'u)AS

c$rrssfu PÊRtrA E!ÍTE DE LICITAçÃO

ITIEXIGIBILIDADE IIÓ W4I2O22

COTTRÂTo lte: 0[r3612022- CPL

TERI'|o DE COiITRATO OUE ENÍRE SI CELEBRÂ'4 A P*ÉFEITURA hI{ICIPÁL I}E TIUAS ESTRAT'AS
E SITII SERVIçO§ DE ORGA!|IZAçÂO DE FESTÀS, EVÊI{IOS E F(XIIATURA LTDA., PÁnA
PRÊSÍAçÃO DE SERVIçOS Cd{FORJitE DISCRTMIIÁDO NESTE Ii{STRUi4ENTO NA FOR}iA ABÁIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de un lado PREFEITURÂ ITIXiICIpAL DE IXrAS ESTIÀDAS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, C PI ne O8.787.AL2/O$O1-1O, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renãlly Felix l{unes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
dofilctllada na Fazenda 5ão Franaj.sco, SN - Zona Rural - Düas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-4O,
Carteira de fdentidade no 3.570.572 SSP, doravante simplesmente COITITRATANTE, e do outro lado SItt
SERVIçOS DE ORGÀI{IZAçÃO DE FESTAS, EVEiTTOS E F(N ÀIURA LTDA. . AVE]IIIDÁ GOVERMDOR FLÂVIO RIBEIRO
C .lTIl{tO, 213 - SALA OO3 - PARQUE VERDE - CABEDELO - PB, Cl'lPl n! 26.154.32UOOO7-34, doravante
sinplesmente CONTRÂTA)A, decidiran as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁJSULA PRIIEIRA . DOS FIIDAIIE]ÍÍOS Ix) CO TRAÍO:
Este contrato decorre da licitação modalldâde Inexigibilidade no OA@4/2O22, processâda nos ten os da
Lei Federal ne 8-666193 e suas alterações e a Lêi CoEple entar ne 123, de 14 de dezenbro de 2@6,
alterada.

CL/ÚSULA SEGUDÂ ' DO OB]ETO DO CO TR'TTO;
o presente contrato ten por objeto: Contratação de Profissional do Setor ArtÍstico: Luka Bass, que tem
como objetivo abrilhantar a Festividade de São loão deste ilunicípio, através de apresentação aberta ao
grande público, prevista para o dia 23 de lunho de 2022, nos temlos da Lei no 8.666/91.

Os serviços deverão ser prestados de aco.do com as condições expressas neste instrunento, proposta
apresentada, Inexigibilidade ne @Ag4/2O22 e instruÇões do Contratante, docurentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

c[./úJsuLA TERCEIRÁ - m VALOR E mEçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 4g.gOO,gO (QUARENTÂ tllt REAIS).

dê Profissional do Setor ArtÍstico:
para se apresentar no dia 23 de )unho de 2022,
inÍcio às OIhOO (prevÍsão t'l,l), tendo

às 3h0A (previsão Pl'l). Evênto â
no Parque do Forró, localizado na

Simão Pêssoa, Centro, Duas Estradas - PB,
aberto ao grande público, shoú aoiÍ duaação de 02h00nin.

shol.
QUÂI{TIDÂDE P . I,T{ÍTÂRIO P. TOTAL

40.OOO,Oe 40.OOO,OA

TotaI 40.ooo

UI{IDA'E

cufursuta Qtxnra - m REÀllrsIÀaE To:
os preços coÍrtratados são fixos pelo perÍodo dê um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5! e 6e, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilÍbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pa€tuaraD iniciafmêntê, nos termos do Art. 65, Inciso 11, Alínea d, da Lei A.666193, nediante
comprovação docu[ental e requerinento expresso do contratado.

CLÁUSULA QUIiITA - DA DOTAçÃO: í
As despesas correrão por conta da seguinte dotaçâo, constante do orçamento vigente: / |\t
Recursos próprios do Município de Duas Estradas, \ ll\
s6.oo - 1).392-2003.2026 - sOO. - 3.3.90.19.01 \1i
CLÁUsULA SEXTA - DO PA6A}iÉI{TO: \. J

o paganento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular,l da seguinte naneira:
Para ocorrer no p.azo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIIA . Íx)S PRAZOS:



O prazo náximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas ca ractêrÍ stica s, ê que edmite
prorrogação nos casos previstos pela Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da
data do evênto:

fnício: Imediato
conclusão:1(um) dla

o prazo de vigÊncia do presente contrato será determinado: até o final do exercicio financeiro de 2022,
considerado da data de sua assinatura.

CLÂUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÔES DO CO TRATÀ TE:
a - Efetuãr o paganento rêlativo a p.estação dos serviços efetivamente realizados, de acordo con as
respectivãs cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contnatado todos os meios necessários para a fiel prestação dos sêrviços
contratados.;
c - Notificar o contratado sobre qualquer iregularidade encontrada quãnto à qualidadê dos serviços,
exêrcendo a mais a[pla e conpleta fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais -

cl/írrsuLÂ M»{a - DÀs ooRlcaçõEs m Cü{TRÂTADO:
a - Executar devidamente os serviços descritos na cIáusula correspondênte do presente contrato, dentro
dos nelhores parâmetros de qualidade estabelêcid05 para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, con observância aos prazos estipulados;
b - Responsabllizar- se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à leglslação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e cofipromissos assumidos, a qualquer tÍtulo,
perante seus fonnecedores ou terceiros êm razão da execução do objeto contratado;
c - lilanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente e|ll todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicÍtados;
e - Sêrá responsável pelos danos causados diretanêntê ao Cont.atante ou a terceiros, dêcorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão lnteressado;
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 - l'lanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade con as obrigações assunidas, todas as
condições dê hâbilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitâtório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

GLÁUSULA DÉcI A - DA ALTERÁçio C REgcIsÃo m c(xTRÂTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
7A e 79 da Lei 8.666/93.
O Contnatado fica obrigado a aceitaa nas nesnas condiçôes contratuai.s, os acrésciÍros ou sup.essões que
se fizeren necessários, até 25X (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULÂ DÉCIüA PRIIIEIM - Í'ÂS PE'IÀLIDAT'ES:
a rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Cont.atado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts, 86 e 87 da Lei
A.666/93| a - advertência; b - multa de mora de O,sX (zero vÍrgu1a cinco por cento) aplicada sobnê o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de ao* (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão tempoaária de participar em licitaçâo e impedimento de contratar con a Administração, por
prazo de até A2 (dois) anos; e - declanação de inidoneidâde para licitar ou contratar com a
Adninistração Pública enquanto perdurareo os notivos dêteminantes da punição ou até que seja prooovidâ
sua .eabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - sfurultaneamente, qualquer
das penalidades cabívêi.s funda[entadas na Lej. 8.666193.

CL/ÚSULA DÉCIXA SEA'iX'A - DO FORO:

Para dlrimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Co arca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) viâs, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 16 de l4aio de 2022,

TESTEI4UÍ{HÂ5
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