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TERÍ,IO DE CONTRATO QIJE ENÍRE 5I CELEBRÁI4 Â PREFEITURÁ Itf,{ICIPÂL DE U'ÂS ESTRiADA5
E naBR PR(DIJçôES aRTÍSTrcÂs Lrrra., paRA pREsTAçÃo DE sERvrços cotiFoR|tE
DISCRIÍiIIMDO ITESTE TÍ{STRUIIENTO 

'IA 
FORITA ABAIXO:

Pelo p.esente instrunento particular de contrato, de urn lado PREFEIfURA IUIICIPAL DE nAS ESTMITAS -
Rua do Comércio, 23 - Cent.o - Duas Estradas - PB, CNpl ne 08.787 .Oa2/@01-10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda São FrãncÍsco, SN - Zona Rural - Duas Est.adas - PB, CPF ne ggO.4O7.5O4'4O,
carteira de ldentidade ne 1.570.572 ssP, doravante simplesnente col{ÍMTAr{TE, e do outro lado itlBR
PRüxrçôEs aRTÍSTrcas LTDA. - RUÀ FERNÃo DE I1ÂGALHÂES, 1o3 - saLÁ 02 - BRAS - loÃo pEssoA - pB, cr{pl ne
41.339 .732/W7-27 , doravante simpleerente CO{TRÂTADA, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CUíUSULA PRTHEIRA . TNS F$DA'TEIÍTOS Ix) CO{ÍRÀTO:
Este contrato decorre da licitação modalidade fnexigibilidade ne ooOqS/2O22, processada nos termos da
Lei Federal ne 8.666/93 e suas alteraçôes e a Lei Conplementar ne 1,23, de 14 de dezembro de 2@6,
alterada.

CUÁUSULA SEO'{DA - Do OB]ETO Do COÍ{TRATO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de Profissional do Setor Artístico: Michele Andrade,
que tem como objetivo abrilhantar â Abertura dos Festejos luninos deste Àlunicípio, através de
apresentação aberta ao grande público, prevista para o dia 11 de lunho de 2022, nos termos da Lei n"
a.666/9r.

os serviços deverão ser prestados de acordo con as condições expressas oeste instrunento, proposta
apresentàdã, Inexigibilidade ne OOOOS/2922 e instruçóes do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CUíUSULA TERCEIRA - Íx) VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de Rí 5O.OOO,Oo (CIltQUEilTA t4IL REAIS).

cóorco DrscRriuuçÂo
1 Contràtação de Profissional do Setor ArtÍstico: }li.chêle

Andrade, pana se apresêntar no diâ 11 de J,unho de 2022,
com inicio às 22hOO (previsão PH), tendo seu
encerramento às ooheo (prêvisão Ptl)- Evênto a ser
rêôlizado no Centro Históaico do Éunicipio de Ouas
Estradas - P8, aberto ao grande público, shoH com
duração de 02h0ârin.

Total: 5A.OOO,W

cúusulA QUÂRÍA - DO IEÀ]USTAT.TE TO:
Os preços contratados são fixos pêlo período de um ano, exceto para os casos previstos no Ârt. 65, §§
5q e 6e, da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilÍbrio econô[ico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inlcialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, óa Lei a -666193, mediante
corprovação docu[ental e requerimento expresso do Contratado.

cúusULA QUI TA . DA mTÂçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Recursos próprios do lluni.ípio de Duas Estradas:
06.@ - 13.392.2@3.2a.26 - 5@. - ).3.%.39.Or

CIJÚSULÂ SEXTA - DO PA6ATE'{TO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratântê, mediantê processo rêguLar, da seguinte ma

Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adinplemento.

Ü{TDADE QlrÂr{ÍrDÂDE P.r rrrúro P. TOTÂf
Sho{ L 5O.@O,OO 5O-@O,@

CTJíUSUUI SÉTIJ,IA - DOs PRAZOS:



o Prazo náximo para a execução do obJeto ora contratado, confomE suas característÍcas, e que adnite
pForrogação nos casos previstos pela Lei 8,666193, está abaixo indicado ê será considerado â partir de
data do evento:

Início; Inediato
Conclusão: 1 (un) dia

O prazo de vigên€ia do Presente contrato será detemlinado: até o flnal do exercício financeiro de mZ2,
cgnsi.derado da data de sua assinatura.

ctÁrsurÁ otTAva - D/\9 oBRrG|CõEs m cdÍÍRÂÍa TE:
a - Efêtuár o Pa8amênto rêlátivo a prêstação dos servlços efêtivãrcnte reâlizados, de acordo cor ãs
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contretado todos os [ei,os necessários para a fiel prestação dos servlços
cont râtados;
c - llotificar o Contratado sobre qualquer imegularidade encontrada quanto à qualldade dos serviços,
exercendo a nais alpla e cooDleta fiscelização, o quê não exi[e o CoíAratado de suas rêsponsabilidades
contratuais e legais.

ctÁrsulÂ xnr - DAs osRrc/rçôEs m cütTRATÂrro:
a - Executar devidanente os servi.ços descritos na Cláusula corr-espondente do presente contrato, dentro
dos nelhores paráoetms dê qualidade estabelecidos para o ra o de atividade relacionada ao objêto
contratual, colr observância aos prazos estipulados;
b - Responsabllizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civi!.,
tributárta e trabalhista, be co6o por todas as despesas e cqrprorissos âssurEi.dos, a quatquer tÍtulo,
perante seus fornecedores ou terceirts êl[ razão da execução do objeto contratado;
c - l{ãnter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxecução do coÍÊrato, que o
rêpreserte intetrahente ell todos os seus atos;
d - PeÊnitir e facilitar a fiscalizaçáo do contratante devendo prestar os infon es e esclarecimentos
solicitados;
e - Será nesponsável pelos danos causados diretatr€íite ao Cortratante ou a terceiros, decorrentes dê sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou rêduzindo essã responsabilidade a fiscalização
ou o acorpanhaDento pelo órgão interessado;
f - lüio ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou eo parte, o objeto deste instruEnto, seo o
conheciJiento e a devidã autorização expressa do Cootratante;
g - antêr, durante a vigência do contrâto, eo c@patibilidade c@ as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação ê qualificação exigidas no respectivo processo llcitatórlo, apresentando ao
Contratante os docuÉntos necessários, s€üpre que solicitado.

cút sura DÉCIIÂ - Dr ILTER çÃO E RE3cIsib m c ÍnaTo:
Este contrato poderá ser alterâdo, unllateralFente pela Contratante ou por acordo entre ãs pãrtes, nos
casos pr€vistos no Artigo 65 e será rêscindldo, de pleno direito, conforne o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei a.666/93.
O Cont.atado fica obrigado a aceitar nas res as condições contratuais, os ac.ésciros ou supressões que
se fizeren necessários, até 25X (vinte e cinco por €ento) do valor lniciaL atualizado do contrato.

CTÁ,sULÂ DÉCIiiÂ PRITEIRA - DAS PE}.ALIDÂI,85:
A recusa injusta ettt deixar de cur@rir as obrigaçóes asslEidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defêsa, às seguiÍrtes penali.dades previstas nos Arts. a6 e 87 da Lei
A.666/93| a - advertência; b - multa de Dora de O,sX (zero vír8ula cinco por cento) aplicada sobne o
valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no iníclo ou na execução do objeto ora contratadoj c -
lulta de LgX (óez por ceÍÊo) sobre o vâlor contratado p€la inexecução total ou parcial fu cortrato; d -
suspênsão teíporária de partÍcipar eD licitação e iEpêdireÍto de coÍÉratar coG a Adíinistração, por
prazo de até A2 (dois) anos; e - declarâção de inidoneidade para licitar ou contratar cor a
AdDinistração Públ.ica enquanto perduraren os otivos deteminantes da punlção ou até que seja procovida
sua r€abilitação perante a pnipria autoridade que aplicou a penalidade; f - sinultaneaEentê, qualquer
das p€nalldades cabÍveis fundanentadas na Lei 8.666/93.

CL/ÚSULA DÉCIÍIIA SÉA'I'Â - D() FORO:

Para diritrlr as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegeo o Foro da Cooarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato eo 02 (duas) vias, o qual vaÍ assinãdo
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 25 de Âaío de 2O22.
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