
ESTADo DA PÁRÂI8À
PREFEI?UiA TU TCIPAI. DE DI,IAS ESÍMDAS

Cü{IS§ÃO PERüÀ ÉTTE D€ LICIÍAçÃO

Ii{EXIG!g!LIOÁDE N. 0ÉÉ,.' / 2022

Co|IÍRAÍO 14 ;, @OY/2O27-a?L

ÍER}IO OE COiIIMTO qJE ÊNTRE SI CELEBRÂI1 Á PRCFETÍURA RJÍ{ICIPAL DE DUÀs ESTRÁDÂs É

t. r1/o DE ilacEm pioouçÃo DE EvE Tos DE FESTAS LrDA., PARA PRÊSTACÀO DE SERVrtoS
CONFORI{E OISCRI}IIMM flEsTE INSTRUIIINTO rlA FOR'{A ABAIXO i

Pelo presente inst.unento pârtlculâr de contrato, d€ um lado PREçEIIURA IIB{ICIPAL DE DtÂ5 ESTRAOAS Rua
do Co|Bércio, 2l - Centro - Duãs Estrêdas - PB, CNPI ne 9A "7A7.672/&0l - 10, neste ato r.epre5eotada pelâ
Prefeitô loyce Renãlly Fêlix Nunes, Brasileira, so1teira, Funcionaria PubIicâ, retidentê e doÍni(lliàda
na Fazenda São FrânciEco, SN - Zona Rurô1 - Duas Estradas - p8, CPF íe o98.4o7.5Oa-40, Cartelra de
Identldad€ n2 3-570-572 SSP, doravante sinplesmente COilÍPÁTÂr'lÍE, e do outro lado F. M DE IIACEDO PR(,tlJçÃO
OE EV€tfiOS OÊ TESTAS LÍDA, - RUA ÍÁBÊLIAO I.IAI{OEL PROCOPIO, OO15 - LA6OA NOVA, NATAL .5P, CI{P] rl§
27.74I.623/AOO7-râ, doràvante slnplês8êntê COIITRÁÍADA, decidi.aft às pa.tes (ont.atântes ,'rssina. o
piesentê contrato, o qual se regerá pêlas (lálsulas e condlçôes setuintes:

CúUST'ILÂ PRIüEINA . OO5 FI''DAüEI{ÍO§ DO CO TRÂTO:
E5te (ontrato de(trre da llcttacào nodalidôde Inexi.gibilldâdê .le O@j.L/2O22, processàdà nos re.no5 dà
Lel Fedêràl nr 8.666/93 e suâs alteraçôes e a Lel CoDplementar ne 123, de 14 de dezembro de 2@6,
alterâda.

CúI'SULA SEGUXDA - DO OB]ETO Do COÍ{ÍRÁTO:
0 prêsente contrato tem por objeto: Contratação de P.ofissional do Setor ArtÍstiço: ltli.chele Andrade, que
ten como objetivo abrllhantap a Abefturê dos Festejos Juninos deste Huôlcipio, através de ap.csentação
aberta ao Brande público, p.evista pâna o dia 11 de lunho de 2Ê22, nos ternos da Lei no 8.666/93.

Os serviços deverão ser prêstado5 de acordo com as condições expressas nest€ lnstruúento, proposta
apresentada, Inex18lbilidâde io O@!!/2OZZ e iflstruçôes do Contratante, documêntos esses que ficam
fazendo partes Integrantes do presênte contrato, independente de trans(.i(ão.

CLÂJSULÂ TERCETRA . DO VALOR E PREçO§:
O vãlor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 5O.OOO,O0 (CITQUENTA MIL RtÂIs),

cóor6o orscitnfilr(Ào uJro DE QoârrrDÂDÊ p-rr{rÍÁnro p. TorÁr-
1 Contrôtàção de profissi.onal do §êtor Ârtistl(o; ílcheLÊ Shor 1 56.OSe,6€ 

'O.At,ffiÀndrâde, 9a.à se epres€ntaF no dla 11 de 7lnho de 2à22,
.oíIl lni(i.o às 22haa (prêviiào PH), têndo sêu ênce.Fr&nto
às 23h30 (prevlsão Pil,. €vento â 5êr ,-êêIlzado no Centro
Ílittórico do lttunicipio de Ouàs Estradas - P8, aberto ão

€rande públ1co, shou coo duraçào de B1h]€nin.
totàl: \O-A@,89

CLÁUSULA QIAiTA . Ix, REÂ'USTAIIEÍ{TO:
Os preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto pàre os casos previstos no art. 65, §§ 5e
e 6r, da Lei a-666/93-
Ocor.eí)do o dêsequllibrÍo econôni(o -finãncei.o do contrato, poderá ser reStabelecidã a rêIa(ào que ês
partes pactuaran inlciàlmêntê, nos temôs do Á.t. 65, Inciso II, ALineô d, da Lei 8.666/9l, mediaste
conrp.ovaçào docunentâl e rêquerimento exp.esso do Contratado,

ctlusuta QrJI ta - DA DoTAçÃo:
As desgesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçômento vi8ente:
Recu.sor p.óp.ios do l.lunicipLo de Duas Estradas:
06.00 - 11.392.2003.2026 - 500. - 3.3.90,39.01

CúusuLA sExTÀ . oo PAGAitENÍo:
O pata[ento sêrá efetuado nà Íesourarlâ do Contràtante, qledlante processo regulan, da seguinte maneirâ:
Para ocorrer no prazo dê t.intã dias, contados do pe.iodo de adiftpl€fiênto.

cúusulA sÉTrH - oog PRAzos:
0 prazo oáxioo para a execuçào do objêto ora aontratado, conform€ suas <aràcteristicasy'e que adnite
prorrogação nos (asos previstos pêla Lêi 8.666/93, está abaixo indicado e se.á congidefádo â partlr da
data do evento: / ,/.',/ F-JÁ '/' \
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--k
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InÍcio: IÉedlato
Conclu5ào:1(u!) dlà

O pr'ôzo de vi8ência do p.'esente co.tiato será dete.hl,nado:
considerado da dâte de suâ àsslnaturã.

até o íinal áo exercicio í1nance1.õ de 2022,

ctÁrsuu orrav^ - oas ogRrcÂçôEs m (IrÍRÀÍÂrÍE r

ô - Efetucr o pagarentg relãtlyo a pre5tação dos servlçqs €íetivaaente realizados, de àcordo corn a5

respêctlves cláusulas do pr€sente contrato;
b - Piopor-cionar ao Cont.ãtôdo todos os oeios necessárlos pãra . íi€1 p.eftaçào dos sêaviços contrâtâdos;
c - lotlflcar o Contrãtãdo sobre qualquer iregularidade en(ontrada quanto à qualidade dos serviçor,
exercendo a mais ampla e corEl.eta fiscalização, o que não ex1 ê ô Cont.atâdo de suas nesponsêbil'idades
contr.tuàis ê lê8âis,

clÍrslr! §nA - oAs 06ntcÀçÕ85 0o cgltÍirlIaDo;
a - Erecuta. devidaBente og servlços descritos nã Cláu'u1a corrcspondente do presente contrato, dêntro
dos melhorei plr'áDetros de qualidade estabelecldos para o l.âíro de atividade relacionadô ào objeto
coÍrtratuàl, co obse.vânclâ aos prazos e5tipulado5;
b - Responsablll2âr-sê por todos 05 õnus e obrlgações concernentes à legislaçào Íisca], (j,viI, t.ibutária
e tnabalhista, b€lü como por todas as despesas e congroolssos assuoldos, a qualquêr tÍtulo, perànte seus
fornecedores ou texêlros eÍ razâo dã execuÇào do objeto contratado;
c - llante. preposto capacitado e ldôneo, acêlto pelo Cont.atant€, quando da execução do contrato, que o
rêprêsênte lntêt.alDerte efi todo5 os §eus àto§;
d - Perrritir e Íacilitar à fls(a}1zãçãg do Coítratante dêvendo prestar os infomes e esclãrecintêírtos
soll(1t3do5;
e - Será .êsponsável pelos danos ceusedos direteüênte ao contrâtant€ ou a têrcel.os, decorrêntes de 5uà
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluiado ou iêdú2indo esr. rêsponsabi I idade a fLscaliràçâo
oll o ãcgdpãnhamento pelo órgào inte.€ssado;
f - t{ãô ceder, tEns+êrir ou sub-conlnatar, no todo ou í,.r parte, o objeto deste iostruíênto, se!! o
(oihe(loento e a deylda auto.L?âção expresse do Coí?tràtante.;
g - ltantêr, du.antê a vitênclã do Gootràto, er co,Batlbllidâdê cúr as obrigaçàes assunidas, t(úâs as
condlçôes dê habllltação e quâllflcâção exigldas no iÊspectivo prôcêsso licitâtório, apresÊntando ao
Contratântê oj docunentos nê(essários, 5eflpre que 5g1icltado.

cLÁrírl DÉcrlr - uA ÂLÍEra(Ào E REscrslo m cüfrrÂTo:
Estê contrâto podêrá ser àlte.ado, unil.eterâklentê pêlâ Cont.atante ou por ôcordg entre Ê5 partet, nos
casos prcvistos no Artigo 65 e será re5cindido, de pleno di.eito, confome o dlsposto íros Ârt18o5 77, 78
e 79 da Lei A.6€5/93.
O Contfatado flca obrlgado à acelta. nas Ge5|tlas €ondições contratuais, 05 acréscimo5 qu supressões que

se fizeren oecessárlos, àté 25X (vt.nte e cln(o por cênto) do valor lnlciel atuallzado do contrato.

ct"iúrgrl^ DÉcIiâ Ftrrt€Ita - oas PErüLtmDEs:
Â rc<u5à lnjugta êtr delxâr de cuopri. as obrigaçôes àssuoldas e preceltôi legài5, suleltará o Contràtado,
tara.tldà a prévla defesa, às segui,nte5 penalldades p.evístas nos Arts. 86 e 87 da Lel 8.566/93: a -
advertência; b - úulta de onâ de g,5X (zero virgula cinco po. (ento) aplicada sobre o vãlor do contrato
por dla de ôtraso nã eí'ttrega, no lnÍclo ou na execuÇão do objeto o.a (ontrâtedo; ( - ilulta d€ 10Í (dez
por (ento) sob.e o valoi contratado pêla inexecução total ou parcial do (ontrato; d - suspensào teíporár1à
dê partl(lpar en ltcttação e lfipedlmento de (ontratar com à Adnlnlstração, por prazo de até 02 (dots)
aoos; e - declaracão dê lnidonêidade pa.â licitãr ou contiãtar co. a adDinist.ação Pública enguanto
perdurare! os rnottvos detennlnàntes dâ punição ôu até que seja p.orovida tua reabilitação pera^te a
p.ópriô auto.idade que apli(ou a penaltdâde; f - siítultànearente, qualque. des p€na1idâdês cebíveis
fuídanentadãs na Lei 8.666/93.

CLILEUL D&I'r sEqr5^ - DO FOiO:
Para dlrlÉir. as qqettõer deco.rentes destê (ontnrto, a5 paites elege, o Foro dà ColDa.ca de 6uã!'abira.

E, por egtarem de p1êno âcordo, foi lavrado o presente contreto er 02 (duas) vias, o qual vâi, â551nado
pllãs pa.tes e poi' duas testeíunh.s.

Dueg Estnades - P8, 98 de lunhc de 2022-
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