
ESTÀDO DÀ
PREEETN'R,À MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE TICITÀÇÀO

DÍSPENSÀ N" DVO000 6/2022
PROCESSO ÀDMINISTRÀTTVO N. DV OOOO6/2022

coNTRAtO No : 00050,/2022-cPL

TER}4O DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURÂ MUNICIPÀL DE

MOGEÍRO E MÀYKON DOUGLAS MARQUES SILVA 13351111401, PÀRÀ EXECUÇÃO

DE SERVIÇO CONFORME DlSCRÍMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORI'{À ABAIXO:

Pelo plesente instrumento de contrato, dê um lado Prefêitura Municipaf de Mogêiro - Av'

Presidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB, CNPJ n' 08'866'501'/0001-61' nêste ato
representadapeloPrefeitoAntonioJoséFerreirâ.Brâsileiro'Soltêiro'Emprêsario'residênteê
domici,]'iado na Sitio Pintado dê Cima, 138 - Area Rural . Mogêj.ro. PBr CPE no 840.199.644-91,

Cartêira de ldêntj-dadê n" 3360118 ssPPA, doravante simplesmêotê CONTRÀTANTE' e do outlo lado

MAYKON DOUGLAS MARQUES SILVA 13351111401 - 10 R PRÀCÀ OTAVIANO JOAQUIM DÀ SILVEIRÂ' S'/N - CENTRO

_MoGEÍRo-PB,CNPJn"46.1,ag..7.7g/0001-89,doravanteslmplesmêntêCoNTRÃTÀDo,decidiramas
partês contratantes assinaI: o plêsente contrato, o quâr sê rêgerá pê1as cráusulas e condiÇões

seguintes:

CIÁUSUIÀ PRÍMEIRÀ - DOS F1'NDA'íENEOS:

EsLêcontratodecorredaD.ispênsadeLicitaçãon'DVOOO06/2A22'
Eedêral n" 8'666, dê 21 de Ju;ho de 1993; Lei complemêntar nÔ 123'

legislaÇáo pertinênte, considêradas as alteraÇões pÔstêriÔrês das

procês s ada
de 14 dê

re fêridas

CIÁUSS'.À SEGI'NDÀ - DO OBJEEO:

o presente contrato t.* po.âi"tot coNTR-ATAÇÃo nF' 
-EMIRESA 

PÀRÀ TRÀNsMrssAo Ao vrvo DAS PÀRTIDAS

DÀ FASE DE MÀTÀ MÀTA DO CAMP;dNATO MOGEIRENSE DE EUTEBOL' COM NARRÀÇÃO É COMENTARISTA'

ste
n5a
ndô

O serv-IÇ
instrumento, ProP

o deverá ser êxecutado rigorosamên
osta apresentada, esPeci ficaÇ

te de acordo com as condiÇõês êxpressa§. ne

ôes técnicas corrêsP ondêntes, Processo de DisPe

nos têrmos da Lea
Dezerüro de 2006; ê

normas .

aze
dê LicitaÇão n' DVo0006/2022 e instru
partes integraÔtes do presente contrat

crÁusuÍ.À TERCETRA - DO vÀroR E PREçOS:

O valor total dêste contrato. a basê
NOVECENTOS REAIS ) .

CODI@

Ções do Contratante, docuInentos essês que fic
o, indepeÂdente de traoscriçãÔ; e sob o regimê

do preÇo proposto, é de RS 16'900'00 (DÉzE

QUÀNTIDÀDE
I

P. TOTAI
16.900,00

Total: 16 9!ll'

UNlTÃRIOTJNIDÀDEDISCRIMINÀ',AU
lêiavrco pe rpslrsllrssÀo iox 03 ÃNóur-os (01 cÂxEnqs uND

"-.:a*i,,,t"a 
-ÀitGi-r:Cs .lC CÀvPCl Àc ';:Vo Dp-S ?ÀRTILTAS

ni iess r,: IlÀtA l/Ã1À lc cê-l'lP'cliÀl' i':'GEriiltisÉ l:
FUTEBOL, CÔM NARRAÇÀO E, COI4ENTÀRISTA

16. 90 0, o0

00

CIÁUSUIÀ OUÀRTÀ . DO REÀJUSTÀ},TENTO EM SENTIDO ESTRITO:

õ;;;;;;"-;;;;atados são fixos e irrêajustáveis no pÍazo de um ano'

Dentro do prazo dê .'iqe"tia àã "Jtit"io-t 
*uaiu"tt "áii<:ittçao 

do contratado' os preços poderào

sofrer rêajuste após Ô Ínter!êgno dê um ano' na mesma propoiçao da variaÇão vêrificada no ÍPcA-

rBGE âcumulado, tomanao-sã 
-iàl: l""t o mês de- afresentaçào da assinatura 'lÔ contrato'

exclusivamêntê putu u" ob'i"quç:; J"-ãuJ"" e concruiàas apos â ocorréncia da anuaridadê '

Nos reajustes subseqúentes áo'primeiro' o interregno *i"l"tà at rnÍl ano será contado a partir dos

êfeitos financeiros do úIlimo leajustê'
No caso de atraso ou rrao oiírqu-;# ãà índice de reajustamênto, o contratante pagará ao contratado

a importância carculada pti;';i;i*;- ãiiuqao connecida' riquidando a diferenÇa correspondênte

tão 1ôgo seia divulgado " '"aitã 
àefinitlvá' Fica o contrataão obrigado a aplesêntar memória de

cáIculoreferentêaorêajustamentodêpreÇosdovalorremanescênte'sêmprequeêsteocorrêr'
Nas afêriÇões finais, o i"ái.ã- "ai 

ri r"ào para reajuste será, obrigator iamente, o definitivo'

casooindiceêstabelecidopararêajustamentovênhaaselêxtintooudequalquelformanáopossa
nâis ser utirizado, "..a 

uà:àiuoo, á substituiÇâo, o que vie! a ser detêrminado pera legisfaÇão

i:t:x":§""#"il prêvisão Legal quanro ao indice subsrlruro, as partes e1êgerão novo indice

oficial, para rêajustam.tttà áo pttço do valor remanescente' por meio dê têrmo aditivo'

ó ..u1r"tà pode!á ser iealizado por apostlfamênto'

et

CIÁUSUI"A QUINTÀ - DÀ DOTÀÇÀÔ: *1s\.*O*'"ÀN

MTL E



Às dêspêsas corrêrâo por coôta da seguinte dotação, coôstante do orçamento vigênte:
Recursos Próprios do Municipio dê Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 358/2021 02.030-SEC.DE
EDUCACAO, CULTURÀ, ES p. LAZER E TURISMO A2O3A.21 .812.t010.1109 - MANUT. E REÀLIZACOES E ÀPOIO DE

TORNEIOS 4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

CIÁI'SUI,À SEXTÀ - DO PÀGÀ!ÍENTO:
O pagamento será efetuado mêdiante processô rêgular e em observânciâ às normas e procedimêntos
adotados pelo Côntrâtantê, da seguintê manêira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do pêriodo dê adimpfemento.

crÁssuÍ,À gÉTrMÀ - Dos pRÀzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
Os prâzôs máxinos de inicio de êtapas de execuÇâo e de cônc1usâo do objeto ora contratado, que

admitem prorrogâÇão nas condiÇões e hipôtêses prêvistas no Art. 57, S 1", da Lêi 8.666/93, estáo
abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contralo:

b
Inicio: 3 (três) dias;

- Conclusão: 7 (sete )

vigência do presente
mêses.

contrato sêrá determinada: âté o final do exêrcicio
sua assinaturê; podendo ser proraogada nos têrmos

financê-iro de 2422,
do Àrt. 51, da Leiconsiderada da data de

8.666/93.

CIÁUSUÍ.A OITÀVÀ - DÀS OBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀNTE

a - Efetuar o pagamento refativo
respectlvas c1áusulas do Present
b - Proporcionâr ao Contratado
contratado i
c - Notificar o Contratado sobre
servlÇo, exercendo a mais ampla e

a execução do serviÇo efelivamente realizado, dê acordo com as

e contrato;
todos os meios oecessários para a fiel exêcuçáo do serviÇo

quafquer irregufâri-dade encontrâda quanto à qualidadê do

completa fj.scâlização, o qrle não exime o Contratado 'lê 
suas

\, lesponsabilidades contratuais e legais;
Fiscal destê contrato, nos termos da

fiscâ.Iizar a sua execuÇão, respectivamente,
subsidio de infor_maÇôes pêrtinentes

na Cláusula correspondente do presente co to,
êstabelecidos para o ramo de atividadê relacj-onada

razos estiPulados;
obrigaÇões coôcernêntês à legislaÇão fiscal, civiL,
s as desPesas e compromissos assumidos, a qualquer
os em razão da exêc;Ção do obj eto contratado;

d - Designar rêPrêsentantes
norma viqente, esPeci-afmente

com airibuiÇôês dê Gestor e
parê aconpanhar ê

pêrmitida a contrataÇão de têrceiros para assistência ê

essas atribuiÇôes.

crÁusuI.À NolIÀ - DÀs oBRrGÀçôÊs Do coÚTRÀTÀDo:
Executar dêvidamente o sêrviço dêscrito

dêntro dos melhores parâmêtros de qualidãde
aô ob-ieto contratual, com observância aos p
D Rêsponsabiliza!-se por todos os ônus e

tributária e trabalhista, bêm como por toda
titulo, perênte seus fornêcedorês ou têrcêir

nter preposto capacitado e idônêo, acei to pe1ô Contratânt e, quando da êxecuÇeo do contrato,
c-Ma
quê o
d-

rêprêsêntê integlalmentê eln todos os seus atos; rformes epeàitir e facilitar a fiscê1izaÇão do contratantê dêvendo prestar os 1r

êsclareclmentos soficitados; :os, dêcorrentes
ê - Será responsável pelos danos causados diletamênte ao Contratante ou a têrcêlr
de sua culpa ou doLo na exêcuÇâo do contrâto' não excluindo ou rêduzindo essa rêsponsabilidadê

a fiscafizêÇão ou o acompanhamento pêIo órqão interêssado;
f - Não cedêr, transferir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objeto deste instlumento' sêm

o conhecimênto ê a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durantê a vigência do contrator em compatibltidade con as obrigaÇôes as§uridas'

todas as condiÇões a" ,ugrrá.iáãa" ê quafificaÇão êxigidas no respêctivo processo dê contrataÇão

direta, apresêntando ao contratânte os documentos necessários, semprê quê solicitado'

crÁusur.À DÉcrMÀ - DÀ ÀrEERÀÇÀo E REscrsÃo:
Este cootrato poderá set url..uao com a dêvida iustificativâ, unilateralmente pêIo Contratantê

ou por acordo entre as pu-t1.", tto" "a"o" 
p]:t-'istos no Àrt' 65 e sêrá rescindido' dê pleoo

direj-to, conformê o ai"po"io nos Arts' '/'7, i8 e ?9' tÔdos da Lei B'666'/93'

OContratadoficaobrÍgadoaaceitar,nasmêsmascondiçõêscontlatuais'osacréscimosou
suprêssões que sê fizerêm nos selvj-Ços, até o respectivo Ii-mite fixado no Ãrt' 65' § 1' da Lei

8-666/g3. Nenhum acréscimo à, ",pt"""ao 
poderá êxcedêr o linite estabelecido' salvo as supressôes

resuLtantes de acordo cefebrado êntrê os contratantes'

CLIÁUSUÍ,À DÉCN,íÀ PRIIGÍRÀ - DO RECEBIMEIÍTO:

Executado o prêsentê contraà ê observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇôes pactuadas,

os procedimentos e prazos útu- r]l(:uftt Ô seu objeto pelo Contratante obedecerão' conforme o

.u"à, à" disposiÇõês dos Arts' 13 a 16, da Lei 8'666/93'

CLi{USuI,À DÉCN{À SEGUIDÀ ' DÀS PENÀLÍDÀDES:

A recusa injusta em deixar dê cumptir as obrigaÇôes assumidas ê prêceitos Iegais' sujeitará o

Contratado, gârantida a prévia deiesa, às seguintês penalidades previstas nos Arts' 86 e 87 da

Lêi 8.666193: a - advertência; b - multa de màra de a'52 lzêxo vírgllla cinco por cênto) aplicada

sobre o vâ1or do contrato por dia de atrâso na entrêga' no inicio ou na exêcuÇão do obieto ora

contratadô; c - multa dê log (dez por cento) sobre Ô valor contratado pela inexêcuÇão total orr

parcial do contrato; a -'",,"f.tttào temporária ^dê.participar 
em licitaÇão ê lmpedimêntÔ dê

contratar com ê Admi-nÍ struçáo, ' por] prazo de até 02 (dÔis) u']os; " - declalaÇão de inidoneidade

para Iicitar ou contratar aó,n á -na^ittistraÇãÔ Púbficê ênquanto pêrdura!êm os notivos

.crsüts\Q-§.§{N



determinantês dê puniÇâo ou até quê seja promovida sua reabilitaçáo pêrante a própria autor.idade
que aplicou a penalidadê; f - s imultaneamênte, quafquer das pênal.idades cabiveis fundamêotadas
na Lêi 8.666/93.
Se o valor da multa ou indenização devida nâo for recolhido no prazo de 15 diâs após a comunicaÇào
ao Contratado, será automaticamentê descontado da primêira parcela dô paqiamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros môratórios de 1g (um por cento) ao mês, ou,
quaôdo for o caso, coblado judicialmentê.

cLiiusl,I À DÉcI}íÀ rERcErRÀ - DÀ coMpENsÀÇÀo FrNÀ!ÍcE rRA:
Nos casos dê êventuais atrasos de pagameôto nos termos deste instrumênto, e desdê quê o Contratâdo
não tênha concorrido de afguma forma para o atraso, será âdmitida a compênsaÇào financeira,
devida desde a data limite fixada parâ o pagamento até a data corrêspondênte ao êfêtivo pagamênto
da parcefê. Os encargos moratórios devidos em razãa do atraso no pagamênto serão calcufados côm
utilizaçâo da sêguintê fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM: encargos molàtórios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagêmento e a do efetj-vo pâgamento; vP : vafor da parcêIa a

sêr pâga; e I - indice de compensaÇâo financeira, âssim apuradô: I: (TX:100) + 365, sêndo TX
: percentual do IPCA-IBGE acumufado nos úttlmos doze meses ou, na sua falta, um novo índicê
adotado pelo covêrno EêderaI que o substitua. Na hipótese do referido índicê êstabêlecido para
a compensaÇão financeita venha a ser extinto ou de qualquer foma não possa mais sêr utillzado,
sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pefa legislaÇão então êm viqor.

crÁusuÂ DÉcruâ QuÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões dêcorrentes destê contrato, as
ftabaiana.

E, por estarem de plenô acordo, foi lavLado o
assinado pelas partês e por duas têstêmunhas.

partes elêgem o Eoro da Comarca de

presentê contrato em 02 (duas) vias, o qual vai

eLro 06 de Maio de 2022.
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