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ESTADO t}À PAiÀÍBÀ
PREEETTU*À BI.§{I(]PÂL DE OI.IAS ESÍRÂDAS

rilÊxt6rBrlrBÀDE xo g€€a8)2922 LEr No 8. 66,193

COUTRATO t{s i OOLi.2/2â22-CPL

I[RI.!O DE CONTRÀÍO QUI Eà]TRÉ 5I CÉLEBRÀJ{ À PREFEI]'URÂ }II.'IIICIPÀL DE Dt'Às EsTRÂDAS E

ERIü C 5 SILyA DE LIHÂ, PARÀ PRESIÂÇÃO DF s€RvIços CONFORME D]ScBTHIN,ADO NESIE
INSTRUI.IENTO {A FOR,,IA ABAIXO:

PeIo Presente instruDento pârtirüIar de contrato, de urn lado PÊEFEIÍURÀ I'IL,rJICIPÂL DE DUÀS ESTRÀDÀs - Rua
do Conér.io, 23 Centro - Buas Est.êdâs P8, aftPl ,e 98 -781 .b72/úOO1-14, neste ato repnesentada pel,a
Prefeita loyÇe Êenally Felix l,lunÉs, Brasil€ira, 5o1tej.ra, tunciona.lâ Publiaa, resideDte e domicillada
nâ Fazendà 5ào Francisco, SN - Zonã {.unal - Duas Ertràdas - PB, CPF nt 490.407-5â4-40, Cã.tei.a de
Identidade ne ),57A,57? SSP, doravante simplesnente fOl'lT8ÁTANÍE, e do outro lado ERICÁ ( 5 SILYA DE LIttlA
- BUÀ SANÍA tDlllRGES, 11 - EHÂUs, PÀRt.lÀi'1IRI|4 - RN, Cl{Pl n" 25.292.252/Aê01-62, dorãvante s:nplesnente
COiITRAÍÀDA, decidirair âs pârtês .ontr,ltântes âssinar o pnês€ítê.ontiato, ô quãl sê r^êgêi', pê}ãs cláusulâs
e condições seguintes:

cLÁusuLA pRr ErBÂ - Dos tt t{oÁ}tEÀrÍos Do cottrRÀTo:
Éste contrato de(orre da 11{itação flodalidade lnexigibilidôde np ggg18/ 2ê22 " pro(essadô nos te.Ínos da
Lei federal ns 8,666/91 e srras àlteraçô€s e a Lei Conplementêr ne 121, de 14 de dezembrs dp 2àb6,
alterada,

clÁusulÁ sEGut{DÂ - oo oBlETo Do cD TRÀTo:
O presente contnâto tê por otljeto: Contratação de P.ofisçionã1 do Setor Artisti.o: Erika Silva, qüe terl
cofio objetivo abrilhaniar a Festividade de Emôac:ipação Politi.ca deste Hunicipío, através de apresentaÇão
aberta ao Êraôde púb1i.o, p.evista parã 6 dià 22 de D€zeribro d€ 2Ê22, .los tefinos da Lei n" 8.666/93.

Os 5erviços deverào ser prestados de acgrdo com a5 (ondiaões expressas neste instru,nento, proposta
aprese.rtada, Inexigihilidade .re bOOl,8/ 2A22 e Ínstruçó€5 do Contralante, docunentos esses que ficam
fazendo pãrtes inte€rantes Éo presente contrato, independÉnte de transcrição,

cLÁusuLÂ TERcElf,À - Do vÀLoF E pREçÍ,s:
O vã1or tôtâl dêstê .ôntrãtô, ã i1àsê dô prêço prÕposto, é de R$ 16,664,00 {DEZESSEfS HIL REÀIs).

cóDrco DrscBrirÍmçÀo i,ltrDÀDE
1 fon,tratãçào de Profissionàl do S€ton Ártistiro: Êrikà sho»

Silvã, parê 5e agresentar ílo dia 22 de Deze[bro de 2022,
(om horár'io a sef definido posteriomÉúte- Êvento a ser
realizâdo no Paaque do Forró, Ioaali2âdo oà Àvenialà
Seve'riíto simão Pê5roâ, Sl', Centro" DuÀs tgtràdâ5 - PB)
aberto ao g.ande público, sho roo duràçâô de âLh]âoin.

Tôtal: a6.bga 
'aq

(LÁusuLA quÀBTA - Do nEÂlrrsÍÂàErto:
Os preços (ontratados 5ão íixos pelo periodo de un êno, ex(eto para os casos previsÍos no Art. 65, §§ 5e

e 6e, da Lei 8-666/91.
ser restabelecidà a nelàção que as

aljnea d, da LeÍ 8.666,/93, mediante

:i$s, e que aa,r,ite
ü.dÉnado a partin dà

lt"É,

euÀüÍroaDE P,r rrÁBro p, TorÂL
1 16.ú0â,00 a6.mq,â6

Oco.rendo o desaquilib|'io econôúiro-finao.eiio do .ontràto, poderá
partes pactuaram inicialmente, no5 terÍnos do Art. 65, Inciso trI,
conprovàçào docuínental e requerimento expresso do Conitatêdo-

cLÁusuLA eurr{ra DÀ Dof,açÂol
À5 despesas coraeí^ão pôr contà dà seguinte dotàção, constênte ds orçafiento vigente:
Recursos pl.óprios do Huni.ipiô de Duas Eslrãdàç:
o6,ba - 1) -392-2903.2626 - 504. - 3,3,96,19,01

clÂusutÀ sExÍÀ - Do pÀGÀàErÍoi

o paganento serã efetuddo na Tesourôria do contratante, arÊdiànte processo negular,
Pàra o(orrêr no prazo de trinta dj.ô5, (ontãdos do período dê àdil,lpleúeoto-

{LÁusuLA sÉrr A - Dos PsAzos:
O prazo máxiro para a execução do gbjeto
prorrogação nos casos prellstús pelâ Lel
dêtà do evento;

l i(io: lrnediato

ora aontratádo, conf,orúe sua5 côra(t
8.666/c3, esti àbàixo indi(aoo e sená

úa,r€ira:

\



Conclusão:1(um) dia
o pràzo de viBência do preseote coot ôto será determinadoi até o finai do exefticio f
considê.êdo da detá de suã ã§slnâtura.

fLÁUsULÂ oITAvÀ . DÀs oaRIGÀçÕEs m C0NÍRÂTÀ}ITE:
a - Efetuôr o psEarnento reldtilo a presta(ão dos serviço! eíetjvamente rêãlizadosr
respectivas (láusu1às do presente (ontrato;
b - Proporrionar ao Contratads todos os meios Decessários para a fiel piestação dos serviços contràtados;( - NotificaÍ' o fontratôdo sobre qualguer irregularidôd€, en.ontrdda quanto a qualidade dos serviço!,
exercêndo ã âis êl0P1a e .ol,pleta fis(ãlizêçâo, o que não exirne o contratado de suds re5 poos a bil idades
cootrêtuêis e legais.

clÃusulÀ [o]ra - DÀ5 oERtG4çÔEs DO CülrRAÍÂm:
a Executôr devidaÍÍente 95 se.viços descritos na fláu5ula co.respondente do presente contrato, deotro
dos oelhores pat'âmetnos dê qualidade estabelecidos para o ramo de atividade r!lacionada ao ôbjetô
contratual, com observânciô ôos prazo5 estipulados;
b - Respollsêbllizar-se por todos os ônus e obii8àçÕes con.erÍ)entes à legis1àt;o fiscàl, civil, tributarlã
ê trabâlhista, bêm cônô por todãs.às dêspêsas e cclirpiomissos ãssúinidos, ã qualqu€n titulo, pÉl.ãntê seus
foroecedo.es ou tercei.o5 eú rÊzào da execução do objeto cDntratado;
c - llafite. preposto capacitado e i.dôneo, acêj.to pelo aont.atante, quando da execução da coatrato, que o
nêprÊsente intêgral&entp eú todos os sêus atos;
d - Permitin e facilitar a Fiscalização do fontratante devendo prestar os inforoes e esclareciDentos
soli(itados;
€ _ Sêrá responsálel pêlos danos (ausãdos dirêtâtnente ao (ontrãtâniÊ ôu a ter(eiaos, dê(or-rentês dê suâ
culpa ou dolo nà exêcução do l:ontrato, Bão excluiídg ou reduziÍ]do essa .espon sabil idade à fiscê1izêção
ou o acornpanhamento pelo órBão inter€ssado;
-f - lláô aêdêr, trânsÍêria ôu 5üb-aontrâtârJ no todo oLr êm pãr'tê, o objeto deste instrurento, gêtí o
conheaiÍDento e a devidá àütôrizêção expressê do aontratante;
g - l4anter, du.ante à vigénrj.a do (oDtrdto, eÍí compatib j.lidade .oo as obrigações assulÍidas, todas as
corrdições de habllitaçâo e qualii:icaçào exigidas no rêspsctivo p.o(esso .)icitatório, âpr€sentãndo ao
Contratânte os docu entos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSUI.A DÉCII.IA - DÂ AITERÁçÀo E REsCIsÃo Do CoHTRÂTo:
Este contrato poderá se. alterado, unil.ateralmente pela Contratênte ou pgr dcordo eítre as partes, n05
casos previstos no A,.tigo 65 e sera res(iôdido, dÊ pleno direito, co'lforne o disposto nos Àrtigos 77, 78
e 79 da Lêi 8.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar nês rnesmas condiç6es (ontratuais, 05 àcrés(iros ou supressões que
se fizerêm necessánios, até 25k (vinte e cinco por cento) do valo. iíri{iàl àtualizado do aontrato,

(úusulA DÉcÍüa pRrt'tErRÁ - DÀs pÊirÂLtDÀoEs:

A recusà inju5ta em dei,\ar de cumprir à5 otlrigaçôes assumidas e pre(eitos legais, sujeitÀrá o Contratãdo,
Bâràntidã a prÉvia dêfesà, ãs sêguintes penalidadee prêvirtãs nos Àrts. E6 ê 87 da Lei 8.666/9ft a -
advertêD(ià; b - ,nulta de Írôra de 0,5* (zern virgula (inco por.ento) aplicada sobre o vê1or do contrato
por dià de atrâ5o na entrega, no inÍ(j.o qu Ra exe(ução do objeto ora contratãdoj c - multa de 19X (d€z
pon ceflto) sobre o valo. (ont.atàdo pela ioexe.ução total ou parcià1 do contràto; d - suspên5ão teoporáriê
de parti(j.par em licitaçào e impedimento de contratap !o ã Ád,ninistnaçào, por prazo de até 92 {dois)
anos; e - dealaração de inidoneldade para 1Ícj'tar ou cofitratâr coíÍ ã Administrãção Públi(a pnquanto
perduraneú os motivos determina.,tes da puflição ou atê que seja proínovida slra reabjlitação pe.ante a
própria autoridade que ãplicou à penalidadÊ; f - 9 i.Í0ultâneanent e, gualqüer das penaLidades cêbÍvei5
Íundament adas na Lei 8.666./93-

TLÁU5UIA DÉTIfiA 5E6uÍ{oA
Pa.a diri,B:r as questões

É, po. estai.em de pfeno
pelàs partes e por dua5

DO FORO:

de(orrentes dEste contrato, ês parte5 elegem q, Foro da Co arca de Guarrlbi.a.

Duas 55trêda5 - PB, L9 de Dezembro de 2922,

acqrdo, foi lavrads o presente qsntrato eD â2 {dua5} viasJ o qual vai assinado
teste$unhas.

]OYCE BEIiÂLLY FETIX I{UNIS
Pnefeita aonsti.tucional
o90.407 -164 -40

PE|_O COr{TnÀlÂDO

fBrcÀ {
CNPI ne

5 STLYA DE I.II{A
25 .29? ^252/bbaç62

de aaordo coo ês
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