
ESTÂDO DA PÂRÁÍBA
PREFEITURÂ ÍII,II{ICIPAL DE U,ÂS ESTRÂDAS

c(rrssÃo PEillA,lEIlrE DE LTCITAçÃO

II{EXIGTBILIDÂDE N' WS I2OZ2

CO{TRÁTO Ne| OOOIT 12O22-CPL

TERI{) DE COI.ITRÂÍO QUE EI'ITRE SI CELEBRÁTI A PREFETTURA IX,XTCIPÂL DE ÍrjÀs ESÍR^I,ÂS
E Íü PRüX'çõES ruSICÂIS EIRELT, PARÂ PRESTAçÃO DE SERVIçOS COí{FORME DISCRI}IIIIADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORI'iA ABAIXO:

Pelo presente instrunento particular de contrato, de u lado PREFEIILTRÂ liiÍ{ICIPAL DE Dt /lS ESTRAITAS -
Rua do Cooércio, 23 - Centro - Duas Estradas - P8, CNPI ne OA.7A7 .O!2/@O1- 10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Fel-ix Nunes, Brasileira, solteira, Funcionarla Publica, residente e
domiciliada na Fazenda São Francisco, 5N - Zonâ Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 990.467.504-40,
Carteira de Identidade ns 3.570.572 SSP, doravante simplesnente CO{TRATANTE, e do outro lado hX
PRU'çõES II'SICAIS EIRELI - RUÂ POETA TAR6II{O TEIXEIM, 251 _ SALA SL 23 - ALTIPLAM) CABO BRANCO -
CABEDELO - PB, CNPI ne 40.292.626/0091-33, doravante simplesmente COI{TRATADA, decidirar as partes
contrâtantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CUÚsULA PRIIIEIRA . ÍX'5 FU]I'ÁüE]{TOS DO Cü{TRATO:
Este contrato decorre da lÍcitação modalidade Inexigibilidãde ne W5/2922, processadâ nos ternos da
Lei Federal na 8.666/93 e suas alteraçôes e a Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2g06,
alterada.

CLÁUSULA SEGITDA . DO OBf,ETO tx, CO'ÚTRÂTO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de Profissional do Setor ArtÍstico: Daniel Alneida, que
tem coflo objetivo abrilhantar a Festividade de Padroeiro (Sag.ado Coração de Jesus) deste Município,
através de apresentação abenta ao grande público, prevista para o dia 24 de lunho de 2022, nos termos
da Lei n" A.666/93.

Os serviços deverão ser prestados de acordo coD as condiçôes expressas neste instrumento, proposta
apresentada, fnexi8ibilidade ne OOOOS/2O22 e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficãm
fazendo partes integrantes do presente contrato, independênte de tnãnscnição.

CLÂ'SULÁ TERCEIM - DO VÂJ-OR € PREçOs:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é deR$ 2O-O@,OO (VI fE üIL REAfS).

cóDr6o DrscRrrtll{ çio ur{rDÂDE

1 Contratação de Profissional do Setor Artístlco: Daniel Show
Alreida, para se apresentar oo dta 24 de Junho de 2022,
com inícl.o às llhm (previ.são Pfi), tendo seu
encerramento à5 th@ (previsão PIr't). Evento a ser
realizado no Parque do Forró, localizàdo na Avenidâ
Severino Sinão Pessoa, Centro, Duas Estradâs - PB,
aberto ao grande públlco, shov con duração de
o2h6smin, .

OJÂ"ÍIDÂDE P.UÍ{ITÁÂIO

7 2A-OOO,Oo

P. TOÍAL

20.OOO,Oe

Íotal: 20 -ggo,oa

CUíUsULA QUARTA . u) REA]USTA'IEi|TO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5e e 6e, da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a .e1ação que as
partes pactuaram inicialnente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. A

CLÁUSULÂ QUITTA - DA DoTAçÃO:
As despesas comerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos próprios do Município de Duas Estradas:
g6-@0 - t).192.2003-2026 - 566- - 3.3.90.]9.OL

CLÁUSULA SEXTA . Íx) PAGÂIIiEI{TO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do contratante, mediante processo regularr da seguinte
Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de adimplenento.

CLÁUSULA sÉTI À - i»s PR/TzoS:

N,



data do evento:
fnÍclo: Inêdiãto
Con€lusão: 1 (ur) dia

o prazo de vigência do presente contrato será deter inado: até o fifla1 do exercÍcio financeiro de 2022,
considerado da dãta de sua assinatura.

CLÁUSULA OTTAVA - ITAS (»RIGÂCõES IE CO'ÍRATÀIÍÍE:
a - Efetuar o paga[ento relativo a prestação dos sêrviços efetivanentê rêalizedos, de acordo com as

respectivas cIáusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Coltratado todos os nelos necessárlos para a flel prestação dos se.viços
cort ratados;
c - Í{otifi€ar o Contratado sobre qualquer irregularidade encoírtrada quanto à qualidade dos serviços,
exercendo a ais âtrpla e cqtlpleta flscalização, o que não exirê o contratado de suas responsabilidâdes
contratuais e legais.

CLÁ,SULA I(I{A - DAs BRIGAçõES m cü{TRATÂm;
a - Exêcutâr dêviderentê os sêrvíçog descritos na cláusuIâ correspondente do prêseDte contrãto, dentro
dos oeLhores parârletros de qualidade estabelecidos para o raDo de atividade relácj-onada ao objeto
contratualj coo observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernêntes à lêgislâção fiscal, civil,
tributária e trabalhlsta, ben como por todas as d€spesas e conpro issos assumidos, a qualguer títu1o,
perante sêus fornecedores ou terceiros en rãzão da exe€ução do objeto contratado;
c - lGnter preposto capacitado e ldôneo, aceito pelo contratante, quando da execução do contrato, que o
rêpresente integraloentê efi todos os seus atos;
d - Per itir e fecilitar a fiscallzação do Contratante devêndo prestar os irforoes e esclarecioentos
soll.itados;
e - Sêrá .esponsável pelos danos causados diretanente ao contratante ou a terceiros, decorrêntes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o âcompanhantênto pelo órgão interessado;
f - I{ão ceder, transferi.r ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto deste instru[ento, sell! o
conhêcÍtlento e â devida autorização expressa do Contratante;
g - tíanter, durante a vigência do contrato, e$ codpatibilidade cont as obrigaçôes assuridâs, todas as
condições de habilitação e qualifj,cação êxigidas no respectivo processo llcltatório, apresentando ao
Contratantê os docunentos necessárlos, senpre que solicitado.

cUíUsULÂ DÉCITÂ - DA ALTERÂCÃ0 E RESCTSÃO ÍD CO TRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateraLrênte pela Contrataote ou por acordo entre es partes, fios
casos p.evj.stos no Artigo 6s e será res€indido, de pleno direito, conforDe o disposto nos Artigos 7,
78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contaatado fica obrigado a aceltar lras [esras €ondições €ontratuais, os acrésciiros ou supressôes que
sê fizereo ne€essários, até 251 (vi,nte e cinco por ceDto) do valor inicial atualizado do contrato.

CUÚSULÀ DÉCIÍÂ PR EINA - DÀS PEIüILIDÂDE5:
A recusa injusta eo deixar de cuitprir as obrigações assumidas e preceitos Legais, sujeltará o
Contratado, ga.antida a prévia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
?.666193r a - advertêncla; b - multa de nora de 9,5'l (zero vÍrgula cinco por (ento) aplicada sobre o
valor do corÊrato por dia de atraso na entregã, no início ou na execuçâo do objeto ora contratado; c -
Dulta de ,.gZ (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão têBporária de participar ên licitação e irlpedinento de cortratar con a Adninlstração, por
prazo óe até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar colu

Administração Pública enquanto perdurar€m os motivos deteminantês da punição ou até que

sua reabilitaçâo perante a própria autoridâde gue aplicou a penalidade; f -
das penâlidades cabÍveis fundadentâdas na Lei 8.666193.

clifu.rsuLA DÉCrnA SEGl,l[rA - m FOflO:
Para dirimir as questões decgrrentes deste contrato, as partes eleget o Foro da comarca de

E, por êstareí de pleno acordo, foi lavrâdo o preseÍae contreto ê, 02 (duas) vias, o quaL vai assinado
pelas pãrtes e por duas testerunhas.

Duas Estradãs - PB, 26 de l,Éío de 2A22.

TESIEIttJIfiAS

oã j 1(s 6$\_tr
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PELO CONTRATADO

IiTX PRODUçõES iIUSICAIS EIRELI
CNPI ne 40.292.6261OO0f-33
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