
ESTAOO OA PÂRÀIBA
PREFEITURA ,.IIJNICIPAL DÉ DT,ÀS ESTRAOÂs

INEXIGIBÍLIDADE N' WL3/2O22 LEI I{O 8.666/93

COI'ITRAÍO NeI OOO72/ 2O22 -CPL

TERMO DE CONÍRAÍO QUÊ ÊNÍRE SI CELEBRA'''! A PREFEÍTURA }íU].IÍCIPÂL DE DUAS ÊSÍRÀDAS E

FABIAI{O DIAS GUINARAES 999e.27944A), PARA PRESTAçÀO DÊ SERVTçOS CONFORME

DISCRII'IINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumênto particufar de contrato, de um lado PREFEITURÂ ltlJt{ICÍPAL DÉ DUÂS ESTRÂDAS - Rua

do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 08-787 -O12/OO01-1O, neste ato representãda pela
Prefeita loyce Renalfy Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, resldente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Dua5 Estradas - PB, CPF ne 09O.4a7,5A4'40, Carteira de
Identidade ne 3.57O.572 SSP, doravânte simplesmente CONÍRATANTE, e do outro lado FABIANO DIAS GUIiIAÀÂES

O99O2794483 - RUA IOSE DE ALENCAR, 114 - PRÀÍA, CAI'4PINÂ GRANDE - PB, CNPI ne 2A.517.473/oo01-22, doravante
simplesmente CONÍRATADA, decidinam as partês contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FU DAI,IEI{TOS DO CONTRATO:

Este contnãto decorre dã licitação modalidade Inexigibilidade ne AO6L3/ 2022, pro.essada nos termos da
Lei Federal ne a.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar na 723, de 14 dê dezembro de 2006,
alterada.

CúUSULA SEGI'I'{DA . Do OB]EÍO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de Profissional do Setor Artístico: Fabiano Guimarães,
que tem como objetivo abrilhantan a Festividade Raízes do Brejo deste Município, através de apresentação
aberta ao grande público, prevista para o dia 15 de outubro de 2922, nos termos da Lêi no 8.666/93.

Os serviços deverão Ser prestados de acordo com as condições expressaS neste instauríento, proposta
apresentada, Inexigibilidade ne OOOI3/ 2922 e instruções do Contratante, docunentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA . DO VALOR E PREçOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 25.600,00 (VINTE E CINCO t'1I L REAIS).

DISCRIIiIINAçÃO UNIDADE QUÂI{IIDADE P.UiIIT/íRIO P. TOTÂL

ft.ãtâção de Pnofissional do Sêto. Artístico: Fabiano Shot"r 1 25-006,00 25.AOO,OO

iíiarães, para 5e apresentáT no dia 15 de outubro de
12, com inÍcio às 23h0€ (previsão Pl'l), tendo seu
:e.ramênto às 0Oh3A (previsão Pl,4). Evênto a ser
Ilízado no Centno Histórico do MunicÍpio de Duàs

:radas - P8, abêrto ao grande pÚblico, sho con duraçáo
01h39min.

Total: 25.@O,OO

CLÁUSULA QUARTA . oo iEÂ]USTÂ}IENÍO:
Os pneços contratados são fixos pelo perÍodo cie um àno, exceto pana os casos prevj.stos no Art, 65, §§ 5e

e 6e, da Lei 8.666/93.
Ocoriendo o desequilÍbrio econômico-financeirg do contrato, pode.á ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Ant. 65, Inciso 1I, Alínea d, da Leí 8-666/9)' mediante
compnovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUIiITA - DA DOTAçÃO:
As despesas correnão por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigênte;
Recursos próprios do ,!'tunicípio de Duas Estradasl
06.00 - 13.392.2003.2026 - 500. - 3.1,96.]9.01

CúUSULA SEXTA . DO PAGATTEI'TOI

O págamento será efetuado na Íesouraria do contnatante, mediante processo regular, da

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

CLÁUsULA SÉTÍÍiA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
pro.rogação nos casos previstos pela Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partlr da

data do evento:

W,
segulnte maneira

CóDI«}
1



Início: Imediato
Conclusão:1(uí) di.a

O prazo de vigência do presentê contrato será detenainado: até o final do exercÍ€io financeiro de 2422 'considerado da data de sua assÍnatura.

CLÀr'SUUI OITAVA - OAS OBRIGÀ§ôES DO CoiIÍiÁÍA I!:
a - Efetuar o paganento relativo â prestação dos serviços efetivamente rêalizôdos, de acordo cofi as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - proporcionâ. ao contratado todos os meios nêcêssários para a fi.el prestação dos serviços contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularldad€ enrontrada quanto à quatÍdade dos sêrviços,
exerc€ndo a ,!ãis aDpla e conplêta {iscalização, o que não exine o Contratado de suas .esponsabilidades
contratuais e 1êgais.

cúlrst r,a rila - DAs oBRIGAçÔES m co TiATAm:
a - Exe(utar devidaBeote os serviços descritos nã Cláusula correspoodêntê do ppesentê contrato, dêntno
dos Eelhores parâ,Det.os de qualidàde estabelecidos para o rano de atividadê relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados.;
b - Responsabillzar - se por todos 05 ônus e obrigaçôes coflcêrnentes à Legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, ben coflo por todas ãs despesas e conprooissos ãssuÍlidos, a qualquen titulo, perantê seus
forrecedores ou terceiros en razão da execução do objeto contratado;
c - l4antêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando dâ execução do aontrato, que o
represente integralnente em todos os seus atos;
d - PeÍlitir e facilitar a fiscalização do Contaatante devendo presta. os j.nfonnes e esclarecimentos
solicitados;
e - será responsável pel.os danos causados diretaoente ao Contrâtante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou doLo na exêcução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilldade a fiscallzação
ou o acoopanhanento pelo órgão interessado;
f - âo ceder, transf,eair ou sub-contaatar, no todo ou en parte, o objeto deste instrunentg, sefli o
conhecimento ê a devida autori.zação expressa do Contratante;
g - l'lantea, durante a vi8ência do contrato, el! coopatibilidade co{, as obrigàções assuríidas, todôs as
coíldições de habilitação e qualificaçãc êxigidas no respectivo processo licitatórie, apresentando ao
Contratante os docunentos necêssários, sgrpre que solicitádo.

cúrrsulÀ DÉcrü/t - oa aLTERAçfu E REScrsÃo oo co rRÁTo:
Este contrato poderá ser altêrado, unilateraln€nte pelâ Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e se.á rescindido, de pleno direito, conforúe o dislDsto nos Artigos 77, 78
e 79 da Lei 8.666/93.
O contratâdo fica obrigado a acêitar nas mesmas cgndições contratuaís, os acrésci[ros ou supressões que
se fizeren necessánios, até 25í (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuatizàdo do tontrato,

ct/ÁUsur-a oÉclr'la PiInÊrRA - DAs pEflalloÂoÊs:
A recusa injusta ett deixar de cunprir as obrigaçôes assumid3s e preceitos leEais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defe5a, às segui.ntes penalidades prêvistas nos A.ts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertênciaj b - multa de mora dê O,5U (zero vírgula cinco por cento) aplicãda sobre o valon do (ontrato
Por dia de atraso na entrega, no inÍcl.o ou sa execução do objeto ora contratado; c - ilulta de L& (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspênsão temporária
de participat" em lj.citação e i.npedinento de contratar com â Adninistração, por prazo de até 02 (dois)
anos.; e - declarâção de inidoneidade para Licitar ou contrôtar coÍn ã Administrãção Públ.ica enquanto
perdurarem os motivos dete.ninantes da punição oú até que seja promovida sua reabllitação pe.ante a
própria autoridâde que aplicou a penalidade; f - simul.tanearente, qualquer das penâlídadês cabiveis
fundamentadas fla Lei 8.666/93.

CUT'5ULA DÉCIfiA SÉE'DÀ . In FONO:

Para dirimir as questões decorrentes deste cont!"ato, as pêrtes êlegêlrl o Foro da Comarca de Guarabira.
E, por estare ! de pleno acordo, foi lavr.ado o presente contrato em A2 (duas) vias, o qual vai âssinâdo
pelas partês e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 24 de Agosto de 2A22,

PÊLO COIÍRÁTÂ TETESTEru, HÂS

o8\. 3t3. \a\- ?tt ]OYCE RÊI{AILY FELIX Tt

FÂBIATÚ DIÂS GU ÂRÀEs O*2794'A7
Ct{Pl ne 24.531.473/@a*22
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