
ESTÀDO DÀ
PREFEITUT.À MUNICIPÀI DE IIOGEIRO

cor.{rssÃo PER}IÀ}IEyIE DE LrcrrÀçÃo

Pelo plesentê instrumêntÔ de coltlato, de um lado Prefellura Municípal de Mogêiro _ Av'

Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB' CNPJ no O8'866'501/0001-67' nestê ato

replesentada pelo prefeito e.rton:-o lro"e Ferieira, Bras!leiro, soLteiro, EmPrêsario/ rêsidentê e

domiciliado na sitÍo pintaao àe cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB' cPF n' 840'199'644-91'

Carteira de Identidade n' ::gOffg SSPPÀ, doravante simplesmente CONTRÀTÀNIE' -:--9: 
o"tto ltdo

DÀE GRÀvÀcoEs E EDrcoES *ricers i,TDÀ - RUA Àr'ursÍo DE ÀzEvEDo' 2oo - sANTo Al.ÀRo - REcÍFE -
;;, ;i,;; iJ qq.eqq.gtz/00ã1-94, doravante simpre§mênte coNTRATADo' decldiram as partês

contratantêsassinaropresenlecontrato,oqualsêregerápelascláusulàsecondiçõesseguintes:

IÚEXIGIBILIDADE N" INOOO13,/2022
PROCESSÔ ADMIN]STRÀTIVO N' IN OOO13/2022

COtfTRÀIo !Í' : 00101/2022-CPL

cÍÁIrsuLÀ TERCETRÀ - DO VÀÍrR E PREçOS:

o valor total deste contrato, a base do
REAIS ) .

cóorco

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEIEBRÀM A PREFE]TURÀ MÚNICIPÀL

MOGEIRO E DAE GRÀVACOES E EDICOES MUSICÀIS LTDÀ' PÀRÀ EXECUÇÃO

srnvrço couromaB DIsCRIMINADO NÊSTE INSTRUMENTO NÀ EOII}{À ÀBAIXO:

D'
D:

ÀRTISTA PÀRÀ PROMOÇÃO DE SHOW DÀ BANDÀ LIMÃO

EDÍÇÃO 2022" NO DIÀ 28 DE AGOSTO, EM PRÀÇÀ

P. UIIITÀAI
UND 1 120.000,00 120 . 000. 00

To
"24

cúusul.À PRruarRÀ - Dos rt NDÀliENTos:
Este cont!âto dêcor!ê da Inêxigibilidade dê Licitação n' INoOO13/2022' procêssada no

Lei Federal no 8.666, de zl dL Junho de 1993; Lêi Complemenlar .ro 123' de 
-14.de

2006, e legislação pertinente, consideradas ês alterâções posteriores das referidas

s termos dâ
Deze(úro de
norma6.

clÁusl,Í.l sEclrNDÀ - DO OBJETO I

O presente contrato tem Por objetoi CONTRÀTÀÇÀO DE

coi,Í MEL E EDsoN LrMÀ, No EVENTo "FEsrA DÀ coLHErrA
PÚBLICÀ NESTE MUNICÍPIO '

O sêrviço deverá ser executado rigolosanenle de acordo com as condiÇões êxpressês nêste

instruríento, Proposta "p,""ãfta", 
êsPêcificéçÕes técnicas co rlê spondentes ' plocesso de

Inêxigibilldadê dê LicitaÇão n' flOôOf:Z)OZ: ê j'nstruÇõês do contlatântê' documentÔs esses que

ficam fazêndo Paltes integranles do presente contrato' indePendente de transcriÇáoi ê sob o

regime de êmPreitada Por preÇo global'

preço proposto, é de R§ 120'0O0,OO (CENTo E vINrÊ MIL

1

a:i,lJ

c,.iiusl,I.À ooÀarÀ - Do REÀ.,ITSIÀ}IENTO E{ SEIITTDO ESTRlro:

ã;;;;;.-;;;a;atados são fixos e irreajustávêis no Prâzo de um ano'

Dentro do plazo de vlgêncaa áo (:o''tttto -u 
mediante solicitaÇão do Contlatado' os 

-preÇos 
poderão

sofrêr rêajustê após o interregno de um ano' na mesma proporÇão da variaÇão verlflcada no IPCA-

rBGE acumtrlado, tomando-sê jo. base o mês de apresentaÇáo da assinatura do contrato'

excLusivamênte para as olrigaioã= i^-;"Jt' e concruiáas aPós a ocorrência dâ ãnuà-Lidâde'

Nos reajustes subsêquentes ao prLneiro' o lnterrêgno mÍnj'mà de un àno será conEado a Dartir dos

efeilos financeiros do úl'timo reajuste'
No caso de atlaso ou nao ai,.rr-qa;; ão indice de reajustahênlo, o contratante pagará ao contr:atado

a importância calculada ptl;";iii^" variaçáo conhecida' Iiguidando a dlferenÇa colrespondentê

tão roqo seia divurgado o rnãiã" àefinitivà' Fi'ca o contrataào obrigado a apresenta! nemória de

cáfcu1o referente ao ,""1,r"t:*L.,tã à" p."ço" do valor remâneseente, sempre quê este ocorrer'

Nas afêriÇões finais, o lt'ai""-'iili'uào para reajuste se!á' obr i galoriamênte ' o definitivo'

Casooíndiceêstâbelecidopa."r.alustarrentovênhaaserextintooudequâlquêrfoImânãÔpossa
mais 6êr utilizado, se.a "aoiaão, 

á substituiÇão, o que viêr a ser determinado pê1a regislaÇão

il.il"iàJ#"5; prêvlsão LeqaL guanro ao -lndj-ce substlturo/ as partes eLegerão.novo indice

oficiaf, parê rêaju§tamento áo pitço do valor remanêscênte' por meio dê terrno aditivo'

ó .a.1u=ta poderá ser realizado por aPosEilamento'

;_ _ PÚ-q!l!À_!ESrE MUNlcrPro -



crÁusuLÀ QurNTÀ - DÀ DerÀçÃo:
As despesas colrerão Por conta da seguinte dotação, constante do olçanento vigente:
Recursos P!óprios dj ltr]nicípj'o de Mogei-!o: IEI MUNICIPAI 358/2021 02'030 sEc'DE

CULTURÀ, ESp. LAZER E TURrS!.{ô 0203A.\2 .722.2006.294A MÀNUIENçA6 DÀ SEc.EDUCAÇÃO,

LÀZER E TURISM 02030.13. 392. 1011 .2039 ' CONCESSÀO DE ÀPOIO AS MÀNIPESTACOES

3.3.90.39.00.00 OU?ROS SERV.DE TERC'PESSOÀ JURIDTCA

C!ÁUSUÍ,À SEXTÀ - DO PÀGEüENEO:
O pagamento será efetuado mediantê procêsso regufar
adotados pê]o Contratânte, da seguinte maneira: Para
do peaiodo de adimPlêmento.

clÁusú!À sÉr À - Dos PRtzos E DÀ vrcfurcÍÀ:
ó" p.uro" máximos de inicio de etêpas dê execuÇão ê de conclusão do objeto ora

adrniten prorrogação nas condiçõe§ e hipóle§es previstas no ArL' 5?' S 1"' da Lei
abaixo indicados e sêlão considêrados da assinatura do contrato:
a - Inlcio: Inêdiato;
b - Conclusão: 2 (dois) mêsês.
A vigência do presente contrato será dêterminadat aLé 08/10/2022' coosldêrada
assi;atuia; Podendo ser prorrogada nos têrmos do Àrt' 5?' da Lei' 8 666/93'

crÁusuLÀ orrÀvÀ - DÀs oBRTGAçõES DO CONTRIÀrÀNIE:

a - Efetuar o paqamento relaiivo a execuÇão do serviço efetivamente realizado' de acordo com as

respectivas c1áugulas do pregentê contrato;
b - Proporcionar ao contralado todos os mej'os nêcessários para a fiel execução do serviÇo

contratadoi
c - Notifica! o contratado sobre qualquer j.rreguLaridade êncontÍada quanto à qualidadê do

serviÇor êxelcendo a Ínais ampla e compleiâ flscatizaçâo' o que não exlmê o Contratado de suas

rêsponsabilidades contratuais e legais;
d - Designar rePrêsênEantes conr airibuiçôes dê Gestoi e Fiscal deste contrato' nos têrnos da

oorma vigente, esPeciaLmente pa!a acompauha! e -fiscaliza! 
a sua exêcuçáo' lê spect ivamente '

pãr.iara"' a contrjtaÇão de ter^ceiros paia assistência e subsídio de informações pêrtinêntes a

êssas atribuiÇõe§.

EDUCÀCÀO,
CULT, ESP,

CULTURÀIS

e em observância às normas e procedimentos
ocorrer no prazo dê trinta diês, contado§

contratado, que
8.666l93, estão

da data de srla

üÁusurÂ NoNÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do co$TRÀrÀDo:

a - Executar dêvidamentê o 
"ã.ariço 

dêscrito ne cIáusula colrespondentê do presente contrato'

dentro dos melhorês pu.a^.t.ã"- à"- q'"iiauat estabelecidos Para o ramo de atividade rêlacionada

"o ául"to contratual, com observância aos prazos estlpulados;
b - Responsabj-1izar-se Po! aodo" o" ônus e obrigaqóes conce!ôentes à legislaÇão fiscal' civil'

tribulária e trabalhlsta, bêm como pot todas as despesas e comPlomj-ssos assumidos, a qualquer

títu1o, perante s.,rs for.ecJotes ott tt]:ceitos en razão da exêcução do objêto contratado;

c-Manterprepostocapacitadoeidônêo'âceitopeloContrêtanlê'quandodaexecuqãodocôntrato'
oue o repr;senLe .inlegralmênle em tooos os seus aLos;
1""-" J"=i.'t1"t=r'" . ';;;,'t;;;; ê fiscalização do contratante devendo prestai os infornea e

se!á rêsPoôsáve1 PêIos danos causados dj'
de sua culPa ou dolo na êxecuÇão do contlat
a fiscalizaÇão ou o acomPanhamênto PeIo órgão

Náo cedêr, transferir ou subcontratal, no

retamente ao Contratante ou a terceiros, decol'entes
o, não exclulndo ou reduzj.ndo essa responsabllidade

intêres sado
todo ou e tê, o objeto deste instlumênto, seÍn

a do Con

esclarecinentos solicitados ;

I

q Manter,
o conheciÍnênto e â dêvida autorizaÇáo express

todas as condiçôes dê regularidade ê qualiflcaÇão exig
direta, apresêntando ao contratante os documentos nêc

dulante a vigência do contrato, em comp com as obrigações assumj.das,
ctivo ptocesso dê contrataÇáo

emple que soliêitado.

nilateralmente Pelo Contratante

êstabelecido, salvo as suPlessõês

cúusuÍ,À DÉcrt{À DÀ ÀI.TERLÇÃO E RTSCISÃO

Este contrato Poderá ser alterado com a devida iustifi

!, nas mesmas condiç
, até o lesPectivo lllni
poderá exceder o limite

os contralantes.

ou Por acordo entre as P

direito, confolme o dispo§to nos Arts'
o Contratado fica ob!igado a aceita

resultantes dê acordo celebrado entsre

artes, nos êasos Previstos no
't'7, '18 e 79, todo

65 e será rescindido, de Pleno
s da Lei 8.666/93,

ões contratuais, os acréscimos ou

te fixado no Art. 65, § 1' da Lel
suplessões que se f!zerem nos sêlviÇos
8,i66/93. Nenhum acréscino ou supressão

CÍ.ÁUSULÀ DÉCIIIÀ PRITGI§À - DO RECEBIITENÍO:

Exêcutado o presênte ""ntr.r" ";;;;;,rua"" "" condiÇões dê adimPlemento das obrigaÇôes pactuadas'

os procedimentos e Prazos puiu l:ut"U"t o seu objêto pelo contraEante obedece!ão' conforrne o

"á"à, 
a" disposiÇõet dos Alts' 73 a'76' da rei 8'666/93'

CÍJfuSULÀ DÉCII'ÍÀ SEGUNDÂ - Dà,s PENÀIIDÀDES:

À recusa injusta êm aelxar de cumpllr as obrigaÇões assumidas e pleceitos legals' sujeltará o

contratado, garantida a prévia deiesa' às seguintes penalidades prêvísta§ nos Àrts' 86 e 8? da

Lei 8.666/93: a - advertênci; i- i'fi"-a" már:a ae o'st (zero viigula cinco Por cento) aplicada

soble o valor do contrato por dia de atlaso na entrega, no inicio ou na execuÇão do objeto ora

contlatado;c-muftadê10t(dezPorcento)sobreovaLolcontratadoPel-aj-nexêcuÇãototalou
parcial do contrato; d - ;';;;;";t temporá!ia de participar em Iicitação e lmpedimênto de

tiv

ssar

p
âtant
tibr.Il
das no r



contrata! com a ÀdminlstraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declàraÇâo dê inidoneidade
pa!a Licitar ou contratar êom a AdministraÇãô PúbLica ênquanto perdurarem os mÔtivos
àeterminantes da puniÇão ou até que seja pr.omovida sua reêbilitaÇão pêrante a próplia autoridade
que apllcou a penalidadet f - s iÍnu1t aneaÍren te, qualguer das Penalj-dadês cabívêis fundamêntadas
na tei 8.666/93.
se o valor da muLta ou indenizaÇão devida não for iecolhido no prazo dê 15 diÀs após a comunicação
aO Contratado, será automatiCamente descontado da Primeira parcela do PagamentO a qUe O

contlatado vier a fazer jus, acrescido de iuros rÀoratólios de 1* (un por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado iudicialmente.

cu(usulÀ DÉcrrrÀ sERcBrRÀ - DÀ coxPENsÀÇÁo PrNÀ!ícErRÀ:
Nos casos de eventuais atlasos de pâgamento nos termos deste instrumento, e desde que o cÔntratado
não tenha concoflido de alguma forma para o atraso, será admitida a comPensação financeila,
devida desdê a data Iimitê fixadâ para o pagamênto até a data corrêspondentê ao êfetlvo pagarnento

da parcela. os encargos moratórios devido6 em rêzâo do atraso no pagamento selão cal-culados com

utiii"zação da seguinte fórnula: EM = N r Vp x 1, onde: EM: encargos moratótj.osi N = númêro de

diâsentleadataprêvistapâ'aopagamêntoeadoefêtj.vopaganênto;VP=valordapalcelaa
ser paçla; e I = lndice de cômpênsaÇão financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365' sendo Tx
: percàntual do rPCÀ-]BGE acumulado nos úftimos doze mesês orl, nâ sua fa]ta, um nÔvo índice
adàtado pelo Governo Fêdêral que o substitua. Na hj.pótêse do Iêferido índice estabelecido Para
a compên;ação financeira venha a ser extinto o.r de qualquer forma nào possa mais ser utilizado,
será àdotado, em substituiÇão, o que viêr a ser deterninado Pela legisfaÇão então em vigor'

crÁt suÍ,À DÉcr!íÀ Qt ARrÀ - DO EORO:

Para dirimir as quêstôê§ decorrentes deste
Itabaiana,

TESTEMUNTiÀS

contrato, a gem o Eoro da Comarca de

(duas) vias, o qual vaiE, por estarem de Pleno acordo, foi favrado o

assinado pelas partes e por duas testenunhas.

c8 Agostô de 2 022

ü/. tís &rç-2
-91

PELO CONTRÀTADO

DÀE GRÀVÀCOES E EDICOES MUSÍCÀTS LTDÀ

DAEGRAVÀcoEs E I m'áH;[&tJJ
ÉOICOES MUSICAIS d6 MúÍaÉ
LrDA:44644e7200 LI#fii?jtr'*
0194
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