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PREFEIIURA ruilICIPAL DE U'As ESTRADA5

IÍ{EXIGIBILIÍIÂDE Nc ma7l2e22 LEI X" E.666/93

coifTRÂTo Ne. @ttLl 2922-CPL

TERMO DE CONTRATO QUÊ ENÍRE SI CELEBRM A PREFEITURÁ IíU ICTPAL DE ÍX',AS ESTRADAS E

v B sal{Tos EI{TRETEI{IIIEI{TOS, PARA PRESTAÇÀO DE SERVIçOS COI{FORME DISCRIMI ADO NESTE
II{STRUHEI{TO t.lA FORIIA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de ur lado PREFEITURA ruIICIPAL DE DUAS ESTRiqOAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 6a.7A? .qAZ|OOOL- 10, nêste ato representada pela
Prefeita loycê Renally Fe1ix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
na Fazenda Sâo Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 099.407.504-40, Carteira de
Identidade ne 3.57O.572 SSP, doravante sirÍplesnente CONTMTANTE, e do outro lado v B SANTOS
CiITRETENIIIET{TOS - RUA TURQUESA, 261 - NOVA PARNAIIIRIM, PARNAT.IIRIII - RN, CNPI ne 27.)88.469/S007-04,
doravante sinplesmente COiITRATADÂ, decidiran as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e .ondições seguintes:

CLÁUSULÂ PRIT,IEIRA - Íros FU{DÂIiIEÍ{TOS Íx) CO TRÂTO:
Este contrato decorre dâ licitâção modalidade Inexigibilidade no OAO!7 /2022, processada nos termos da
Lei Federal ne 8.666193 e suas alterações e a Lei Complementar ne 123, de 14 de dezenbro de 2O06,
alterada.

CLÁUsUUT SEGI'{DA . Ix) OB]ETO tx) CO TRATO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de ProfissionâI do Setor ArtÍstico: tdalkyria Santos, que
tem como objetivo abrilhantar a Festividade de Natal deste Município, através de apresentação aberta ao
grande público, prevista para o dia 24 de Dezembro de 2022, nos termos da Lei nô 8.666/93.

os serviços dêverão ser prestados de acordo com as condiçôes expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Inexigibilidade ne WOa7l2O22 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do p.esente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - OO VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 75.OOO,O0 (SETENTA E CINCo MIL REAIS).

c(blco DISCRInI}{ÂçÃo ü{!DÂDE
1 Contratação de Profissional do Setor Artístico: t{alkyria Sho!.

Santos, para se âpr€sentar no dia 24 de Dezenbro de 2022,
coú ho.árlo e ser definido posterionnente. Evento ê ser
realizado no Parque do Fotó, localizado nà Âvenidâ
Severino Simão Pessoa, SN, Centro, Duas Estradas - PB,
aberto eo grande público, shox con duraçâo de 01h40íin-

QUA'{TIDÂDE P.[ ITÁRIO P. ÍOÍAL
7. 75 -nO,Og 7S -ng,n

Total: 75.OgO,gO

CLÁIJSULA QIIARIA . Íx, REÂJI'STÀIIE'ITO:
Os preços contratados são fixos pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5s
e 6c, da Lei 8.666/93-
ocorrendo o desequllÍbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a reLação que as
partes pactuaram lnicialmente, nos termos do Art, 65, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8-666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

cLIusuLA eurilTÁ - DÂ mTAçio:
As despesas corrêrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos próprlos do t4unicÍpio de Duas Estradas:
o6.oo - 13.392.2001.2026 - 500. - 3,3,9A.39.01

CLÁUSULA SEXTÀ . Ix) PAGA'4EI{TO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante pro.esso regular, da seguinte maneira:
Para ocorer no prazo de trintã dlas, contados do perÍodo de adimplenento.

clÁusulÂ sÉTrriÂ - ms PR/rzos:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, confor e suas características, e
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a pa
data do evento:

Início: fmediato



conclusão: 1 (um) dia
o prazo de vigência do presente contrato sêrá deteminado: até o final do exercício
considerado da data de sua assinatura.

cL/íusuLA orTAva - DÂs oBRrGÂçÔEs Do co TRATANTE:
a - Efetuar o pagaoento relativo a prestação dos serviços efetivamente reâlizados
respectivas cláusulas do presente contràto;
b - Proporcionar ào Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;
c - Notificar o contnatado sobre qualquer irregularidâdê encontrada quanto à quaLidade dos serviços,
exercendo a mãis anpla e completa fiscalização, o que não exime o contratado de suas responsabilidades
contratuais e IeBais.

cLÁusuLA MrirÂ - DÂs oBRrcaçôEs m Cü{TRÁTADo:
a - Executàr devidamente os serviços descritos na Cláusula
dos melhores paràÍêtros de qualidade estabelecidos para
contratual, coitl observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigâções concernentes à legislação fiscal, civj.I, tributária
e trabalhista, bem como pon todas as despesas e compromissos assumLdos, a qualquer títuto, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Iilanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente intêgralnente em todos os seus atos;
d - Pemritlr e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prêstar os informes e esclarecim€ntos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decomentes de sua
culpâ ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecinento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - llanter, durante a vigência do contrato, em co@atibilidade con as obrigaçõês âssurtidas, todas ãs
condiçóes de habilltação e qualificação exigidas no respectivo processo llcitatórlo, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre quê solicitado.

cLAlrsuLA DÉcIxÀ - DA ÀLTERAçÂO E RESCTSÃO m COITRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78
e 79 da Lei A.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar nâs nesnas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem necessários, até 25X (vinte e cinco por cento) do valor inicial âtualizado do contrãto.

CLÁI,SULA DÉCI A PRII,IEIRÂ - DAs PEIIÀLIDADES:
A recusa injusta em deixar de cunprir as obrigaçôes assu idas e preceitos legais, sujeitará o contratado,
Sarantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e A7 da Lei 8.666193: a -
advertência; b - multa de morâ de O,sU (zero vÍrgula cinco por cento) aplicadâ sobre o valor do contrato
por dia de at.aso nâ entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contnatado; c - multa de 19% (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato.; d - suspensão temporária
de participar em licitação e impediflento de contratar com a Adltinistração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos dêterminantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perãnte a
própria autoridãde que aplicou a penalidade; f - simultaneanente, qualquet das penalidades cabíveis
fundamentadas nà Lei 8.666193.

CL/íUSULÂ DÉCIüA SÊ«'I{DA - Do FORO:

Parâ dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes êlegem o Foro da comarca de Guarabira.

E, por estareo de pleno acordo, foi lavrado o presênte contrato en 02 (duàs) vias, o quaf vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 14 de Dezembro de 2022.

PELO CONTRATAI'ITE

correspondente do presentê contrato, dentro
o ramo de atividade relacionada ao objeto

]OYCE REÍ{ALLY FELIX ]{U ES

Prefeita Constitucional
o99.407.504-40

PELO CONTRATADO
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