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EsTÂDo oÀ PÀRÀi8A
PREFEITURA iiIJTICIPAL DE ÍX,,ÀS ESTRÂOÂS

ITICXIGISILIDADÉ L' sNzOlzS2Z LEI ltô 8.666/93

foitlRÂTo irç: güals 12a22-c9L

TER}IO DE CONTRAÍO QUE EI{ÍRE SI CEI-EBRAI,' A PBEFEIÍUNÂ !ü,TITIPÂL DE DUAS ESTNÂDÀS €

,{ÀRCELO CORRETÀ DE LIIITÀ 886]216/TTt49, PARA PRESIAçÀO OE SERVIçOs CONFORI4E

DISCRTMIMDO l{E§ÍE IttSTRt í,lEl{TO l\llA FontlÂ ABAIXoi

PeIo p.esêntê inst.unento particular de contrato, de u,n lado PREFEITURÀ llt ÍIICIPAL DE DUÂS ESÍRÂDAS - Ruà
do Ccúércio, 23 - Centro - Duâs Estradâs - PB, CNPI ne O8.18?.912/OO01- 10, nêste ato representada pela
Pre+eita loycê Renally Felix Nünes, Brasileira, Softeira, Funcionariâ Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francis(o, Stl - Zona Rural - Duas E5tradas - PB, CPF ne O9O-4o7.5a4-4A, Carteira de
Identidàde ne 3.57O.572 SSP, doravante si.mplesínente CONÍRAÍANÍE, e do outÊo lado ÀRCELO COinEIA DE LIAA
6E63216'I449 - RUÂ UNIVERSIÍARIO PAULO ROOSIGUES D€ SOUZA, 197 - VALENÍIiIA OE FIGUEIREDO, ]OAO PEssOA -
P8, Cl{Pl ne 32.849 -859/@61-66, do.avante sioplesBente COIiTRÂTADA, decidiraÍn as partes co.tratantes
assinàr o paesênte contrato, o qual se aêgêrá peIàs cfáusslas e aoôdiçôês seguintes:

cúusulÂ pRrxcrRÂ - D()s Ft tDÂltExros m €o rRATo:
Este contrato decor.e da Licitaçào nodalidâde Inexigibilidãde ôe ooo2gl2q22, pro.êssada nos termos da
Lei Federal ns 8.666193 e suàs a1te.ações e à Lei coÍrplemêntar ns 123, de 14 dê dêzembro de 2ââ6,
alterada.

cLÁusuLA SEGUTDA - Do oBlETo Do co ÍMTo:
o presente contrato teD po. objeto: contràtação de Profissional do Setor ArtÍstico. Banda Beleza púra,
qrre tem como objêtivo ab.ilhantar a Festividade de Révei11on deste Êlunicípio, através de ap.esentàção
abe.ta ao grahde público, previtta para o dia 31 de Dezembro de 2922, nos ternos da Lêi n" 8'666,/91.

Os serviços deverão ser prestãdos de acordo coflr âs condições expressas neste instrurento, propo5tà
ap.e5entada, Inêxigibilidade fie M2o/ 2022 e instruçôes do Contratante, docuÍentos êssês gue fi.ar
Íâzendo partes iítêgrant€s do preSente (ontrato, independente de transcrição.

cL/iusulA ÍÉR(Erna - Do vaLoR E pRÉços:

o valor total deste cont.ato, a base do p.eço proposto, ê de RS 6-boo,oo (sEIs l4rl REAIS)'

c(brco Drs(nDtlx çÃo t xrDAD€

I Contratação de Profissionâl do Setor artistico: Bàne,ã Shol,
Befeza Puaâ, pare se apresentãr ío dia l1 de Dezemb.o de
2022, co inicio às 16hOA (preYisão Pl'l), tendo seir
en(erriFento àç 19h64 (previsão Pü). Evento a se.
reàlizado no l,tiaantê ú,e sáo Frâncis(o de assis, àbêrto
êo granale púbIiao, shos cofi duração de a3hâonin.

Íota!: 6.0@,00

(Lríust LA QUÂftTA - Do REArusra Erto:
os preços contratãdos são fixos pêlo p€riodo dê um ãno, exceto gara os casos previstos no Art. 65, §§ 5e

e 6c, dà Lei A.666193.
ocorrendo o desequilíbaio êconómico-Íinancêiro do contrato, poderá
partes pactuarâfl iniciahente, nos teanos do art' 65, Inciso rr,
conprovaçâo docLrnental e requerimento exprêsso do Contratado'

gJÂÍ{TrotÍrE P-UllrÍÁnlo P. ToraL
1 6.OW,O6 6.AOA,00

ser restàbêIe<idà a aelaçâo que as
alinea d, da Lei 8.666193, Ínediânte

(LÁusuLA QUTilTA - DÂ DorÂçÃo.
As dêspesãs coarerão por contâ da seguinte dotaçào, constante do orçaíento vigente:
Recursos p.óprios do ltunicípio de Duãs €stràdas:
a6.m - 1\.392-2001.2Aa6 - SOO. - 1.1.90.f9.81

clÁusulÀ SEITÂ . Do PÁ6A,IET{To:

O pagamento sêrá êfêtuado na Tesourâria do Contaatante, mediante processo regulâr, da seguintê maneira:
Para ocorrer no paazo de trinta dias, €ontados do Periodo de adimplemento-

\

clÁusulÂ sÉTriÂ - ms PRÁzos:
o prazo áxi.lto paaà â execuçào do objeto ora contratado, conforroe suàs caràcteristiaas, e que a

prorroEacão nos casos previstos pela Lei 8-666/93, está ãbàixo indicado e será considerado a pârt
datâ do evênto:

Inicio: lnediato
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conclusão:1(u ) dia
o p.êzo de vigência do p.esente contrato será determinado: até o final. do exerci(1o flnance
(onsiderado da data de sua assinatura.

cLÂJsuLÂ orrava - DÂs osRr6ÂcõEs m coI{TRÂÍÂ TÉr
a - EÍetua. o peBa êato relativo a prestaçào dos serviços efetivâneôte neelizados, de àcordo com a5

rêspectivas c1áusulas do presente €ontrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meio5 necessáaios para a fiêl pí'estaçào dos servicos contratadosl
c - Notifica. o Contratado sobrê quâl.qu€r irregula.idade encontrada quanto à qualidade dos seiviços,
exercendo a mais âmplà e completa fiscalizôção, o gue não exime o Coôtrãtado de suas responsab il idades
.ontratuais e le8ais.

cLÁusuLA itorA - DAs oBRTGAçôE5 Do c(xr8ÂTÂm:
a - Executêr devidamentê os serviços descritos na Cláusula correspondente alo presente aont.ato, dêntao
dos oelho.es parãmetros de qualidàde estabele<idos pa.â o ràôo de atividade relacionada ao objeto
contratual, coú observância aos paazos êstipuladosj
b - Respon sabiL lza.- se por todos os ônus e obrigações conce.nentes à legislâção fj-s<a1, cj.vj.l, tributária
e t.ãbalhista, bea coro poa todas as despe'às e co,lpromissos assumidos, a quafquer titulo, perante seus
fornecedores ou têrceirôs en razão da execução do objeto contràtado;
€ - ,{antêr preposto capà<itado e idôneo, aceito pelo Cont.atãntê, quando da erecução do contrato, que o
.epresente integrâIínente efi todos os sêus atos;
d - Pe.niti. e facilitar a fiscafização do Contratante devendo p.estar os infornt€s e es€ l arec iíiento s

sol i(itados;
e - Sená nesponsável pe1o5 dânos <ausados diretaníente ao Contratànte ou a tenceiaos, decorientes de sua
culpa ou dolo na êxecuçào do aontrato, não êxcluindo ou rêduzindo essa responsêbilidadê ê Íiscalização
ou o a(o[panhanento pelo órgão interessado;
f Não cêdêa, trahsfenir ou sub-contratar, no todo ou eín pârte, ô objeto dêste instruneflto, sem o
conheciÍnento e a dêvida autorização exp.essa do Cont.atante;
I - mante., durarte a vi.gência do contrato, em compatibilidade con as obrigaçôes àssumidar, todas as
condiçôes de habi.litação e qualificação exigidas no respectivo processo li.cj.tatório, ap.esentando ao
Cont.atãnte os documentos necessários, sempre que solicitado-

crÁusuLA oÉcrÍ.ta - DÂ aLTEMçÀo E REscrsÃo Do coIrRÂTo:
Este aontrato poderá ser alteÍ'ado, unilaterelúênte pela Contnatante ou poa acordo êntaê as pârtes, nos
casos p.evistos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforÍne o disposto nos Arti8os 77, 78
ê 79 da Lei a-666/93,
0 Contratado fica obrigado a aceitar nas oesnas condições contratuais, os acréscinos ou supíessôes que
se fizeren necessários, até 25U (vinte ê cinco por <ento) do valor inicial atualizãdo do contrato.

clÁusulÂ DÉcria pRrÍnErM - DÃs pE[ALroÂDEs:
A recusa injustà eú deixar de cuÍnprir as obrigaçôes àssumidas ê paecej.tos legàis, sujeitàrá o Contaâtàdo,
gãrantida â prévia defesa, ài seguintes penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666193: a -
adverténcia; b - multà de ílloaa dê O,5X (zeao virgulà cinao por cento) aplíaada sôbre o valor do cont.ato
por dia de atraso na ent.egâ, no início or.r na execução do objeto ora contratado; c - oulta de LO76 tdea
por cento) sobre o vâlor cont.ãtado pela inexecução total ou parcial do cont.ato; d - suspensão teírporária
de participan en licitàção e impedin€nto de contrâtar com a administração, por p.õzo de até 02 (dois)
aflos; € - declaracão de inidoneidade para licitar o! contratar ron a Adninistração Públicâ ênquanto
perdurarem os ,notivos deten lnantês da punicâo ou até que seja p.omovida sua reabiLitação perante a
própria autoridade que aplj.cou a penâtidâde; f - sioultaneamente, qualquer da5 penalidades câbiveis
fundâDentadas nã Lei 8.666/93.

cl/iusuLA oÉcrru sEdrurÂ - m FoRo:
Parã diaimir às quêstôes deconrent€s de5te contaato, as partes elegem o Foro da Conarcã de Guãnabiaa.

E, por estãren de ple.o ecordo, foi lãvrado o presente contrato em 02 (duãs) vias, o quâl vâi assinado
pe1âs pa.tes € por duas testefiunhas.

Clljas Estradas - Pa, 29 de Dezeôbro de 2022.

PELO CONTRAÍANÍE

JOYCE REÍI'ILLY FELIX lll,Í{Es
Prefeita Constitucional
690 -407 .564-44

TESTÉI4Ut{TiAs

o8L(.3+3- l+t^eq

CORÊEIA DE LI'IA
CNPJ n-o 32.849.85916O91-56oSi1165.6[!_11

h^b


