
ÉSTÂDo OÂ PÂRÁ,BA
PRTfEIÍURA IT'Í{ICIPAT DE DUAS E§'RÁOÂS

CSTISSÃO PERIIAI{E}ITE OE LICIÍAçiO

Ii{EXIGISILIDÀDE t ã,91212522 tEI . 8,566/93

CoflTRÂTO tle : gS066 12s22-C?l

ÍERto DE COf{TRÂTO qUE EttÍiE 5r CELEERÁ,'I À PREFETTURÀ ríUilrcrPÂl OÊ DtÂs ÉsÍRÂDÂs E

FÂBIAIIO OIAS GT'IÉÂRÂES 99902794433, PA8A PRESTAçÃO DE SERVIçOS CONFORI'IE

DISCRII,IIMDO iITSTE II{STRUI{EIIIO l'rÂ FORI{A ÁAAIXO:

PeIo presente lnstruoento partlcutàr de contrato, de un lado PRSFEIÍURÂ ru ICIPÂL DÊ D(r/ls E5TRÀDAS _ Rua

dô Cofié.clo, 23 - Centro - Duas Éstradas - P8, CNPI Ãe 08.7A? .Ol2/OOel1O, neste âto rêpresentade pela
Prefeitâ loyce Renàlty Feltx Nunes, B.âsilelra, soltelra, Fun<lonarlã Publicà, residentê e donlcillâda
na Fàzendà São F.ànclsco, Sti - Zona Rural - Orras Estradâs - PB, CPF n! O90-4O7 -5O4'4O, Ca.teiPa de
Identldade n! 3.570.572 SSP, doravante slmpleslnente COIITRATA ÍÉ, e do ort.o lado FABIi(} oIÀS GUIllAaÂES
o!19o2r944a3 ,. RUÂ loSE oÉ aLENcÂR, 114 - PRÂTÁ, cÂllPrilA 6RANDÉ - PB, cNPl ne 2o,s,1-473/oeel22, dorãvànte
sinpleshente CONTnÂÍÂDA, decidl.âo ãs pârtes contrôtântes assinar o presênte cont.ato, o qual 5e rêgerá
pê1às cl.áusul.as e .ondiçôes segulntes:

cúusulÂ pRriÊt§^ - ms fulDÁrGt{ros m coilÍR To:
Êste .ontrato dêcor.e da licttação [odalidade Inexlgtbllidade ne 099!2/2622, proces5adã nos ter.Es de
L€i Federãl ôe 8.666/91 ê súâs alteraçôes e a tei Complementàr n, 123, de 14 de dQzembro de 2€06,
à1te.adà.

CLÁ'SULÂ SEq'XDA - 0o O8]EÍO I)o COI{ÍRAÍO:
o prêsente contràto teh por obJêto: contrãtação de Profissional do Seto. Artístico: Fabiàno Guiherães,
que teG conro objetivo ab.ilhàntac a F€stividàdê Estrâdar do For.ó dêste tlunicípio, àt.ãvés cle âpresentação
âberta ao g.aode público, prevista pôra o dia 16 de lulho de 2922, nos te.mos dã Lei n" 8.666/93.

ôs serviços deverão se. prestados d€ a.ondo co,n as condiçôes expressas neste instrunento, propostâ
api.esentâd;r, Iíexiglbtlidàde nQ OO012/2022 e instrúçõês do Contr.tante, docu6entos esses que flcam
fâzendo pertes integrantei do presente contrâto, lndepeodênte dê trànscaição.

cúusulÁ IEiCEIRÂ - 0o VAIOR E PREçOS:

O va1o. total deste contreto, â base do preço proposto, é de R, 25.60e,06 (YTNTE E CINCO MIL REÂÍS).

cdp,râ DISCnIRIX fTO uuoÀDE qlÂrtroÁt I P- túÍat
I :ont.ataçáo de Proílsslohal do Setor A.tÍstlco: Fablaft

iülàa.ãei, pà.. 5e ap.€s€ntÀr ôo dlâ 16 de lulho de 2022,
:oo inlclo àr 01h20 (p.evfsão Pí), t€ndo seü ên(êmàhent(
ir olho€ (p.ev1sào Pí). Évênto â sêí íêallzado no c€ntn
{lstóri.o do Nuni.iplô dê t}uas Eitradãr ' P8, àbe.to ã(
!.andê oúbllco. sào, cor dura(ão dê Oth4âiI..

25.W,Oe 25.W,&

Totell 2r.w,q

clÁusulÂ QUÂ8ÍÂ - [q REÁ]USÍÂfiErÍO:
Os preçog cont.àta.,ot sâo fixot pelo periodo de uí âno, exceto paFâ os <àsos previstos no art. 65, §§ 5e
e 6r, dã Lei 8.666/93.
ocor,^eído o desequilibrio econófiico-finàn(eino do contrâto, pocle.á ser restabelecida à rêlãçÀo quê as
partes pô(tuâra,tl inlcialmente, nos tennos do Art. 65, Inclso II, alÍnea dr da l-ei 8-666/93, hêdiànte
cofiprovâção documentãI e requerifiento expresso do Contratado.

cúUsULÂ QUIÍÍÍÂ - oA mTÂçÀo:
As dêspesas cofferão pol" conta da seguinte dotãção, constànte do orçâmento vigentê:
Recursos p.óprios da l'lunicipio de ouas Estrad.s;
o6-oa - 8.192-2003.2026 - 900. - 1.3.9e,39.01

CUfusULÂ s[XTÂ . t)o PÂG4XETÍO:
O pagàmento sêrá efqtuado nà Tesolrraria do Contratâflte, mêdiante processo regular, da se8uinte aneira:
Para ocorrêr no prazo de trlntã dias, contàdos do pe.íodo de adinplemênto.

cLÁusut"Â 5ÉTrrÂ - oqs PRÂ:zos:
O paazo náxi,ro paaa â exeaução do objeto orà contratado, (onforoe suas caracteaisticâs, e que ãdmite
pror.ogação nos casqs previstos pela Lei 8,666/93, ertá abalxo indicâdo ê se.á conside.ado a partir dà



Inicto: Iôêdiato
concl.usão: f ( ra) dla

9-!::::_*-t1!ê1.1" do presente contrato será detenntnôdo: ôté o flna1 do exercÍcio Íínance!Ío ire 2022,(onstoeraoo da data de sua asslnàtura.

cúusulÀ orTÂvÀ - DÂ:S OSiIGÀçõE5 DO COa{riATÀÍÍE:ã - Efêtua' o pagaoento relatlvo a prestação dos servlços efetlvamente re.llzado5, de aco.do coo asrcsp-ectlvas cláusulôs do presente contràto;
b - Proporclonar ao Contratâdo todos os oel;s nêcessárlos para a flel prestâção dos serviços contratôííos;
' 

_ l{otiflcar o coqtratado sobre quàlquer lrre8ularldade encont.eda quento à quáltdade dos servlços,
elercêndo.a nais âlplâ ê <dpletã fis<àltzaçâo, 1 que não exfuê o contratâdo (Íê suas aêgpoosabtlldades
aont.atuâls ê legãis.

clÁrsulÀ xc{Â - DÀS OARTGÀçÕÉS DO COÍ{TRÂÍA0O:
à _ Executaa dêvidanênte os serviços descritos nâ Cláusula <oraêspondeatê do preseÍrte contrato, dentro
dos. mlho-rcs parâEtros dê quàltdade êstabelecldos para o rano de âtivldadê relaaionada ao objeto<ontràtual, com obiervân(ia aoi prôzos eitipulados;
b ' Responsabilizàn_sê por todos os ônus e obrlgàçôes conceine.tes à legislação fiscal, clvil, trlbltária
e t.àbalhlsta, ben ccllo por todàs às dêspeses ã conprornlssos asslDldos, a qualquer tjtulo, perante seu5
fornê<edores ou têrcêlros e .àrão da êxe(uçào do objeto <ontràtado;
c ' Ilàntêa preposto capa(itàdo e idôneo, àcelto pelo Contaatântê, quàndo dâ êxecúção íÍo contaãto, que o
represente lntegaôlnênte eír todos os seus atos;
d - Perclt!. e facilltar ô fii(alizàçâo do contratante devendo prestar o5 infonnes e esclarecl6entos
sollcltados;
ê _ sená aêsponsável, Pelos dânos aâusados allretanente ao contrãtante ou a têacelros, dêcorrentes de iua
culpa ou dolo nà ex?cução do contrâto, não excluÍndo ou rêduzlndo essa responsabilidade a fiscallzação
ou o acoôpônha!ênto peto órgão lnteressâdo;
f - Não ceder, t.ànsfe.ir ou sub-contaatàr, no todo ou em pârtê, o objeto destê instru ênto, sqr o
cgnhecirento e a devldâ autorlzaçâo expressa do Contràtante;
t - lGnte., durante a vLgêncla do (ont.ato, elll <olnpãttbl],l.dade coir as ob.iteções assunldas, todas es
condiçôes dê hàbllitação e quálificàção exigidas no respêctivo p.ocesro llcitôtório, âpresentahdo ao
Contrâtântê os do<umntos necessários, seopre que solicltâdo.

cLÁJsuLA DÉcIãÂ , uÂ ÂLT€RÁ(Âo E rEsclsÃo m coí{ÍnÂTo:
Este contaato poder{ sêr altêrado, unilâterelmentê pelâ Côntrâtantê ou por acordo entaê âs partes, nos
ca5o5 pr€vlstos no ArtiBo 65 e se.á rêscindido, de pleho dlreito, confoflne o dlsposto nor 

^r.tj:Cos 
77, 7A

e 79 da Lel. 8.666/93.
o contrãtado ftca obalgado a aceitar nas mêsras condiçôês contiátuais, os ecrésciEo5 ou suprcssôes que
5e fÍzêreo ne<essá.ios, até 25í (vlrÊe e cinco por cento) do và1or inl.clal âtuàl.izado do contaâto.

CIÁ,SULA oÉCDu PTtTEtnl . DÂ:' PEIALTDADESI
Â iecusa lojusta eír delxer de cuoprir ãs obrlgâçõês essunides e precêltos legâLs, sujêitârá o Contratedo,
taraÍÍtlda a prévla íefesà, às segulntes penâlldàdes prevlstes nos Ârts. 86 e 87 da Lei a-666/93: a _

advêrtêncla; b - oulta dê trcra de O,5X (zêro vÍrgula cinco por cênto) aplicada sobre o valor do contrato
por dia dê àtraso na ent.ega, ao início ou na execução do obJeto orâ contiâtado; c - fiuIta de 1OI (dez
por ceíto) sob.e o valoa <ontrãtado PeIa lnexecução total ou parclal. do contrato; d - suspensão tenpoaáaiâ
de pe"ti<lpa" €r ltçltação e lDpedl.úento de contratar con à Míinistràção, por p.âzo dê até 02 (dot5)
anos; e - declâíação de inldoneidade pa.a llcltar ou coítrãtar coú a AdhiíLstração púb1ica enquanto
perdutarefi Ot r0otlvos deterÍrinantes da punição ou até que seja proiovida sua reabiLitãção pêrâôte ãt
própria âutoridade núe apllaou à penalldede; f - 5l,nultânêarênte, quàIquer dâs penalidâdes cãbiveis
fundaoentadãs nz Lel, a.66619r.

cr-ÁusulÂ oEcnlÂ sEa,r{ra - m FoRo:
Para dl.iolr ã§ que5tões decorrentes deste contrato, âs partes elegen o Foro da comerca de Guarabira.
E, po. estôaen de pleno âcordo, foi lavrado o prêsênte contrato êú 02 (duas) viãs, o quâI vài esslnâdo
pelas partes e por duas testeounhâ'.

T€SÍtIíUNHAS
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?- ^I(.

Duas Estràdas - p0, 13 de l!1ho de 2022.
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