
ESTÀDO DÀ PÀR]ÀIBÀ
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1

TERMO DE CONTRÀTO OÚE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ],CS DA SILVÀ EVENTOS, PÀRÀ EXECUÇÀO DE SERVIÇO CONFORI'ÍE

DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA EORMÀ ASAIXO:

PêIo presente instrumento de contrato, dê un lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av'
presidente Joáo Pessoa, 4? - Centro - Mogej-io - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato

representada pelo plefeito Antonio irosé rerieira, Blasileiro, soltêiro, EÍnplesârio, residente e

oomiciliaao nã sitio pintado de cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPF n" 840'199'644-91'
calteila de Identidade n. 3360118 SSPPA, doravante simplesmeote CoNTRÀTÀNTE, e do outro lado

],cs DÀ sIIvÀ EVÊNTos - ÀVEN]DA MENINo MÀRcEIo, 19oo _ SERFÀRIÀ - MÀcEIo - À],, CNPJ n.
42.530.257/oool-03,dolavantesinp].esmentecoNTRÀTADo,decidi.amaspartescontratantesassinal
o pi"""nta contrato, o quâ1 sê regerá pelas cláusrllas ê condiÇões seguintesl

CüíI'SÚ,À PRI}TEIR,À - DOS ET'NDÀI'ENTOS :

Este contrato decorre da Inexigibilidade de LicitaÇão n" aNAOOT2/2022, processada nos têrnos da

l,ei Federaf n" 8.666, de zr dL Junho de 1993; Lei Complêmentax no 123' de 14 de Dezerüro de

2006re]êgis1áÇáoper:tinente,considêradasasalteraÇõespostêrioresdasreferidasnoflnas'

CÍ,ÁT'SI'LÀ SEq'NDÀ . DO OBJETO:
o presênte contrato ten por objeto: coNTRÀTAÇÃo DE ÀRTtsTA PAIA PRoMoÇÃo DE sHow ARTrsTrco DE

,EDRTNHO ,EGÀÇÃO, No EwNro "iídrolo cãrriiria eorçÀo 2022" No D1À 2? DE AGOsrO, EM PRÀÇÀ PÚBrrcA

NESTE }.,{UNICIPIO.

O serviÇo deverá ser executado rigorosaÍnente de âcordo coÍn as condiÇões expressàs neste

instrumento,p!opostaapresentada,especificaÇôêstécnicasêo!!espondentes'prÔcessode
iiãxiqiUiriaaaà d; ricita;âo n" ÍNOOOL2/rO2Z e iôstruçôes do Contratante, documento§ esses que

ficam fazendo pârtes integrantes do plesentê contrato' independente de transcriçãoi e sob o

regime dê enpreitada por prêÇo global'

cráosu,À SERCTTRA - DO VÀrOR E PREçOS:

O valor total deste contrato, a base do pleÇo propostÔ'
RÉAIS ) .

é dê R§ 65.ooo,0o (sEssENTA E crNco Mll'

p. uxrriínro P. torÀlrI rco DrscRrMrNÀçio'-- cotr'neteÇÀo óÉ eitrstl PÀRÂ PRoMoÇÃo DE sltow

EATTSTTCó DE PEDRINI'O PEGÀÇÀO, NO EVEN1O "EESTÀ DÀ

ior,gerte gorÇÀo 2022" No DrÀ 27 DE ÀGosao DE 2022

aoM DURÀçÁo DE 2 (DUÀs) BoI{À§ E!'1 PRÂÇÀ PÚBLlcÀ NEsrE

I{UNICI?10

1t 65.000,00 65.000,0 0.

rotal: 65.oo0,oo

crÁosur,A QUàR!À - DO REÀJUSrÀ!'&Nro El'í stNTrDo EsTRIro:
ã" piÀi"" -"onttatados são fixos e irreajustáveis no prazÔ de un ano'

Dentro do plazo dê vigêocÍâ ào-"."Juao-. nediantê sáIJ-citaçao do Contratâdo, os preÇos poderâo

sofrer reajuste âpós o interregno de un ano, r1a Ínesna proporção da variação velificâda no ÍPCA-

rBGE acumulado, tomanclo-se ior base o mês de ãpresentaÇão da assinatura do contlato'

exclusivameote pata ." ou,i-gtçã"1 i'''iti'a"" e concluíàas após a ocolrência dâ aDuafidâde'

Nos reajustes subsequêntes .;;;;;i;;; o interregno minimó de um ano será contado a pattir dos

efeltos financeiros do último lêajuste'
No caso de atraso ou nao oiv,jr-gaãi ão indrce de reajustênento, o contratênte pagalá ao contratado

a importância calculàda peta'úirima variaÇão conhecida' fiquidando a diferenÇa correspondente

tão loqo seja divulgado o rndice dêfinitivo' Fica o contrâtaào obrigado a âPrêsêntar memólia de

ããi.riá ..fá.unte aá reajustameoto de preÇos do valor remênescente, sempre que ê§te ocolrer'

Nas aferições finais, o lnai.ã-.rtlriruào i"ra..uluste será, obri gator-i ament e, o definitivo'
caso o lndice estabelecido para reajustamár1to venha a ser extioto ou de qualquêr forma náo possa

rnais ser utilizado, será aaotado, e"m substituição, o quê viel a ser deterninâdo pêla leqislação

entâo êm vigor.
Na ausência de plevisão 1egal quanto ao índice substituto' âs partes elegeráo novo lndice

oficial, pâra reaiustamet'to áo pi"ço do valor rêmanescênte' por meio de terÍno aditivo'
ó ..uj""tã pode!á ser rêalizado por apostilamento'

H



CÍÀUSIIÍ,À QUINTÀ . DÀ DOTÀÇÀO !

As despesas ccrrêrão por conta da sequinte dotaÇãc, constante do orÇameoto vigentê:
Recu.sos Própríos dc Município dê llogeiro: LEI MUNICIPÀ], 358/2A27 02.030-SEC,DE trDUCACAO,
cuLTüRA, ESP. I,AZER E TúRISMO A2030.12.1,22.2006.2948 - MANUTENÇÃO DÀ SEC.EDUCÀÇÃO, Cür,T, ESp,
].AZER E TURISM O 2 O 3 O . 13 . 3 9 2 . i C 1 : . 2 O 3 9 - CC}JCESSAO DE APOIO ÀS MÂ"\JFESTACOES CÜÍ,TURAIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDIC.C

CL1{!Si,I,À SEXSÀ - DO PÀGÀI'ENTO:
o pagamênto será efêtuado nêdiante processo regular
âdotados pefo Contratante, da seguinte Ir1aneira: Para
Cc período de adimpleinento.

em observância às normas e procedimentos
ocorrer no prazo de trinta diâs, cootadôs

contratado, que
8.666l93, estão

cLÁUsUÍ.À sÉTsa - Dos PRÀzos E DÀ vIGôTÍcIÀ:
os prazos ná]aimos de inicio de etapas de execuÇão e de conclusão do objêio ora
admitem prorrogaÇão nas cônd1çõês ê hlpótesês prêvistâs no Art. 57, § 1', da Lei
êbêlxo indicados e serão considerados da ass:naturê do Contr:ato:
a - Início: fÍoediato;
b - conclusãô: 2 (dois) neses.
À vi-qência do presenae contrato será detêrminada. alé A4/10/2022, consideracia
sua assinaturêi podenCo ser prorrogada nos termos do Àrt. 57, da Lei 8.666193,

da data de

LUZC nLOS

SANTOS DA
5t1VA04567
9974S

cliiusgr,À orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀqÕEs Do coNrRÀrÀNEE:
a - Efetuar o pagarnento relati\,,o a execuÇão do ser\,iço efetivamente realizâdo, de acordo com as
respectivas cláusulês do presêntê contrato;
b - proporcionar ac contrêtado todos os meiôs nêêêssár.ios para a fiel êxêcuÇáo do serviÇo
contratadoi
c - Notificar ô Côntratado sobre quâlquêr irrêgu.Laridade encoôtrada quanto à qualidade do
serviÇo, eraercendo â mais ampla e compfetê fiscalizaÇão, o que nãc êxime o Contratado de suas
responsabi lidddês conr-rêtuai s e Iegdis;
d - Desigrnar representêntes ccn atribuiÇões de Gêstcr e Fiscaf dêste contrêto, ocs termoa da
norma vigente, êspêcialrLente para acompanhar e fiscâ1IzaÍ a suê execuqào, respectivanentê,
perrlitida a contrataÇâo dê terceiros para assistência e subsídio de íôformêÇões pêrtlnêni-ês â

essas atribuições.

cLÁustII,à lroNÀ - DÀs oBRreÀÇõEs Do coNrRÀrÀDo r

a - Execula! devidamente o serviço descrito na C]áusufa coirespondente do presente contrato,
dentro dos nelhcres patâmêtros de qualidade estabelecidos parà o rarno de atividade relacionada
ao objeto contrêtuaI, con obsêrvânciâ aos prazos estipu.Iadosi
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária e traba-lhistâ, bem comc por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perantê seus fôlnêcedoaes ou terceilos ên razãô da êxecuÇão do objêto eontratado;
c - l4anter preposto câpacitado ê idôaêo, ôceito pelo Coütratanle, quando da execuÇão do contrato,
que o reprêsenle intêgrâlneotê em todos os seus atos;
d - permrtir e facilitai a fiscali:ação do Contratante devendo prestar os inforrnês e

esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados oiretamente ao Contratante ou a lerceirosr decolrentes
de sua culpâ ou doio na execução do contrato, nâo excluindo ou reduzindo essa respons âbi l idade
a fÍscalizaÇão ou o acottpaÍlhamento pelo órgão intêrêssadoi
f - Nâo ceder, transferir ou subccntratar, no todo ou em pêrte, o objeto destê inslrumento, sem

o conhecimento e a devidâ autorlzaÇão expressa do contratânte;
g - Mante!, dutânte a vigência do contrato, êm compatibilidadê com âs obrigaÇões assunidas,
todas as cond.içôes de regularidade e qualificaÇão exigidas no respectivo processo dê contlataÇão
dirêta, apresêntândo ao contratante os docunentos necessárlo§/ semprê que solicitêdo.

cLifursur,À DÉcDrÀ - DÀ Àr,rE§aÇ.io E REsersÃo:
Este contrato podêrá ser alterado com a dêvtda justificativa, unilateralmente pê1o Contratanlê
ou por acordo êntle as partes, nos casos previ§tos no Art, 65 e será Iesciodido, de pleno
direito, conforme o disposlo nôs Àrts. '7'7, '78 e 79, todos da Lei 8'666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇôês contratuais, os acréscimÔs ou

supressôes que se fizerem nos serviÇos, até c respêctivo limitê fiLado no AIt. 65, § 1'da lei
8.666/93. Nenhum âcréscinô ou supressâo poderá êxceder o limitê estabelêcido/ salvo âs supressÔes
resultanles de accrdo celebrado enlre cs contratantes.

CLI{USI,Í,À DÉCN,íÀ PRIT'IEIRÀ - DO RECEBI!'EItrIO:
Executado o presente contrato e observadas as eondiÇôes de adimplernento das obrigações pactuadas,
os procêdimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratânte obedecerão, conforme o

cêso, às disposiÇôes dos Ar.ts' 13 a 16, da Lei 8.666,/93.

cUiUSU]jÀ DÉCI},À SEEUNDÀ . DÀ§ PENÀI,IDÀDES:
A lecusa injusta êrn deixar de cumpair as obrigaÇõês assumidas e preceitos legais, sujeitará o

coÊtratado, garantida a prévia defêsa, às segr.rintes penalidades plevistas nos Àrts. 86 e 87 da

ter 8-666/93: a - advertêncaa; b - multa de nora de 0,5* (zero vlrgula cll'tco por cento) aplicada
sobre o va.lor do contrato por dia de atraso na entregar no inicio ou na execuçáo do objeiro or:a

contratadc; c - úulta de 10Ê (dez por cento) sobae o vêIor contlêtado pe1â ineaecuçãÔ total ou

parcial do contrato; d * suspensão letnporária de pêrticipar eú licitaÇâo e impêdimento dê



coDtlatar con a Adhi-nistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; ê - dêclaração de inidoneidade
pâra licltar ou contratar com a Administraçâo PúbIica enquanto perduraren os motivos
dêtêrminântes da puoiÇáo ou até quê seja promovida sua reabilitação pelantê a próplia autoridade
que aplicou a penalj.dadê; f - s imultane amente , gualquer das pênalidades cabíveis fundamentadás
na Lei 8.666/93.
Se o vafor da multâ ou indenização devidâ não fo! raecolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, selá autonaticamente descontado da pli.meira parcela do pagamento a que o
Contratâdo vier a fazer jus, aclescldo de juros moratórios de 13 (un por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialÍnente.

cI.ÁgsgI,À DÉcIl TEBCEIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO EINÀNCEIRÀ:
Nos casos de eventuais âtrasos de paganento nos termos deste instnrmento, ê dêsde que o Contratado
nâo tenha êoncorlido de afguma forrna pàla o atraso, será admitida a compensação fj-nanceira,
devida desdê a data limite fixadê paia o pâgamento até a data correspondente ao efetivo pâgamento
dâ parcela. Os encargos moratórj-os devidos em razão do atraso no pagamento serão cafculado§ com
utilizaÇãôdasêquintefórmula:EM=NxVPxI,ônde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entrê a data previstê para o pagamento ê a do efetivo Pagamêlrto; VP = valor da parcêIâ a
sêr paga; e I = índice de compensaÇáo finaôceila, assim apurado: T = (TX:100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCA-IBGE acunulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indicê
adotado pelo covelno Fêdêrâ1 que o substitua. Na hipótesê do referido índicê êstabeleêido para
a compensaÇâo financeira venha a ser extinto ou de qualque! forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a sêr deterninado pela legislação entâo em vigor.

cr.ÁuErrÍ,À DÉcll,a QI,ÀREÀ - Do EoRo:
Para di.rimir as questõe§ dêcorlentes de§tê
Itabaiâna.

E, pol estarem de pLeno acordo, foi lavrado o

as§inado pelas partês e por duas testemunhas'

TESTEMUNHAS

4u tE9 6 ,q-

contrato, as elegêm o Eoro da Comarca de

rato

I
(duas) v.ias, o qual vaa

P , 04 de Àgosto de 2A22,r
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