
PREFEITURA I'[' TCTPAL OE Í'IJIIS ESTRADAS

INEXIGIBILIDADE ÍO MI4/2922 LEI tIO 8.666/93

Co ÍRÂÍO Ne| Oâ7612O22-CPL

TERI4O DE COI'ITRATO OUE EI{TRE 5I CELEBRAI{ A PREFEITURA ruI{ICIPAL DE U,As ESTMDA§ E

F. TVO DE ACEtx, PR(IX'CÃO DE EVEiÍTOS DE FE§ÍAS LIDA., PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS
coNFoRÍ{E DISCRII4INADO NESTE II'ISTRUMENTo tlA FORl.tA ABAIXo:

PeIo presente instrumento particular de contrato, de un lado PREFEITURA tiIU ICfPAL DE DUAS ESTMDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne gA.7A7 -OA2/OO01-1â, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix Í{unes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residente e dooiciliada
na Fazenda 5ão Francisco, Sl,t - Zona Rural - Duas Est.adas - PB, CPF ne à90.407.504-46, Carteira de
Identldade ne 3.579.572 SSP, doravante simplesmente CoNTRATANTE, e do outro lado F. fvo DE ÍilÀCEDo PnoüJçÃo
DE EVE]{TOS DE FESTAS LmA. - RUA TABELIAO t4Á OEL PROCOPIO, 0015 - LAGOA NOVA, NATAL - Sp, CNp] ne
27.L41.623/O@t -3O, doravante simplesmente CONÍRÂTÁDA, decidiraD as partes contratantes asslnar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusuLas ê condições seguintes:

CLÁUSULA PRTT4EIRÂ . DOS FIJT{DAIIENTOs DO CO TNATO:
Este contrato decorre da licltação modalidade Irexigibilidade ne OOol4/2922, processada nos ternos da
Lei Federal nr 8.666/93 e suas alterações e a [ei Conplenentar ne 123, de 14 de dezembro de 2ao6,
alterada.

CLÁUSULA SEGIJI{DA - Do OB]ETO DO COT{TRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contrataçâo de Profissional do Setor Artístico: Têtê Pessoa Circuito
l,lusical, que tem como objetlvo abrilhantar a Festlvidade Raízes do Brejo deste !tunicipio, através de
apresentação aberta ao grande público, prevista para o dia 14 de Outubro de 2922, oos ternos da Lei nô
9.666/93.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Inexigibilidade nc gOOl4/2922 e instruçôes do Contratante, documentos êsses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independênte de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRÂ . lx) VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 35.0OA,oO (TRII{TA E cINCo l4IL REAIS).
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DISCRIüIXAçÃO UIID^I)E QUÂXTIDÂDE P.UI'IÍÁRIO P. TOTAL

Contrãtação de P.ofissional do Setor Artístico: Tetê Shot L 35.OOO,OO 35.gg0,ao
Pessoa circuito ltlusical, para se apresentar no dia 14 de
Outubro de 2022, ca,,'I. lnício à§ 23h30 (prêvisão Pil), têndo
sêu encerrâoento à9 th30 (previsão PH). Evento a ser
reallzado no Parque do Forró, localizado na Avenida
Severino Slhão Pessoa, sN, centro, Duas Estradas - PB,
aberto ao Srande púbLlco, shoH con duração de O2hOOlIiín.

Íotal: 35.Ooo,OO

CLÁUSULA QUARTA . DO REAJUSTAIEÍ{TO:
Os preços contratãdos 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 econônico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos ternos do Art. 65, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8.666/93, medlantê
comprovação docunental e requerimênto expresso do Contnatado.

cL/íusuLA Qt riÍÍÂ - DÂ mrÀçfu:
As despesas correrão por conta da s€guinte dotação, constante do orçamento vlSente:
Recursos próprios do MunicÍpio de Duas Estradas:
06.à0 - 73.392.200).2026 - 500. - 3.3.90,39.Ar

CUíUSULA SEXTA - DO PAGÂüEIITO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mêdiante processo regular, da seguintê maneira:
Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
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CL/íUSULÂ SÉTIXÂ . DO§ PRÂZOS:



O prazo máxino para a exêcução do objeto ora contratado, conforme suas caracterÍsticas, e que ad[ite
prorrogação nos casos previstos pela Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da
data do evento:

InÍcio: Inêdiato
conclusão: 1 (um) dia

O Prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeino de 2022,
considerado da data de sua assinatura.

cLÁusuLA orTAva - DÀs oBRTGACõÊS oo cotúTRATA TE:
a - Efetuar o pagamento nelativo a prestaÇão dos serviços efeti.vamente realizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos se.vlços cont.atadosi
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidadê encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exêrcendo a nais amplã e completa flscallzação, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.

CLÁUsULA M'NA . DÂ5 OBRIGAçÕES tx) CO TRAÍAM:
a - Executar dêvldamente os serviços descritos na cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos nelhores parâmetros de qualldade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigâções concennentes à legislação fiscal, civil, tributárla
e trabalhista, ben como por todas as despesãs e compromlssos assumidos, â qualquer tÍtulo, pêrante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacltado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Perrôitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecim€ntos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contaatante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabílidade a flscalização
ou o acoopanhamento pelo órgão interessado;
f - ilâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em pârte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vlgência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condiçôes de habllitação e qualificação exigidas no .espectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado,

Ct,iUSuLÀ DÉCIM - DÂ ÂLTERAçÂ0 E RCscIsÂo Do co TRÂTo:
Este contrato podêrá ser alterado, unilaterahente pela Contratante ou por acordo entre ãs partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno dineito, conforme o disposto nos Antigos 77, 78
e 79 da Lei a.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas nesras condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem necessários, até 25X (vinte e cinco por cento) do valor iniclal atuâlizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIfiA PRII.IEIRÀ . DAs PEMLIDADES:
A recusa injusta en deixar de cumprir as obrigações assunidas e preceitos legais, sujeitará o contratado,
garantida a p.évia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666,/93: a -
âdvertência; b - nulta de mora de à,5% (zero vÍngula cinco por cento) apli.cada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratadoj c - multa de \dl (dez
por cento) sobre o valor contratado pela lnexecução total ou parcial do contpato; d - suspensão temporária
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração dê inidoneidade para licitar ou contratar com a Adninistração Pública enquanto
pêrduraren os motlvos determinãntes da punição ou até que seja prorDvidà sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simuLtaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.665/93.

CLÁIJSULA DÉCIÍí'I SEGI'T'À . Íx) FORO:
Para dirimlr âs questões decorrentes deste contnato, as pantes elegem o Foro dâ Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato êm A2 (duas) vias, o qual vai assinado
pelâs partes e por duas testêmunhas.

Duas Estradas - PB, 13 de setembro de 2022.
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r rvo DE MÂcEDo lffi#,iH'".-'*
PROOUCÀO DE
EVENÍOS DE FEÍAs
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