
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITORÀ UI'NICIPÀI DE I'OGEIRO

COMISSÁO PERüÀNENTE DE LICIÍÀçÃO

TNEXTGIBILIDÀDE N' INOOO1{/2022
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N' IN OOO14/2022

CoNTRÀTo N' : 00102/2022-cPL

TERI4O DE CONTRÀTO OUE ENTRE S] CELEBRAM A PR-EEE]TURÀ MUNICIPÀI DE

MOGEIRO E V B SÀNTOS ÃNTRETENIMENTOS, PÀRÀ EXECUÇÀO DE SERVIçO
CONEORME DISCRIMÍNÀDO NESTE INSTRUMENTO NA EOR}4À ÀBÀIXO:

Pê1o presente instrumênto de contrato, de un lado Prêfeitura Muni.cipal dê Mogeiro - Av.
Presidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-6f, neste ato
rêpxesentada pelo Prefeito Antonio José Eerreira, Brasj.lêi!o, Sotteiro, Empresario, residente e

domici.Iiado na sitio Pintado de Cima, 138 - Àrêa Rural- - Mogeiro - PB, CPE n' 840.199.644-91,
Cartêira dê Identidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmentê CoNTRÀTANTE, e do outro lado v
B SÀNTOS ENTRETENI}4ENTOS - R TUROUESÀ, 261 . NOVA PÀRNÀMIRIM - PÀRNÀMIRIM - RN, CNPJ N"
2"1 .388.469/0001-04, doravêntê simplesmente CONTRÀTÀDO, decidirâm as partes contratantes assinar
o prêsente contlato, o qual sê regerá pe1âs cláusu1a§ e condiÇõês seguintes:

CIÁU§UÍÀ PRIIIETRA - DOg gt't{DÀI'ENrOS I

Este contrato decolre da lnexj.glbilidade de LrcitaÇáo nô INo0014/2022, procêssada nos termos
Lei Federal no 8.666, dê 21 de Junho de 1993, Lei ComPlemêôtar n" 123, de 14 de DezeÍüro
2006,. e legislaÇão pertinente, consider:adas as âlteraÇões posteriores dâs refêr:idas normas.

da
de

cúusl,I,À sEGolrDÀ - Do oBJETo:
o presente contrato tem por objetoi coNTRATÀÇÃo DE ÀRTISTÀ PÀRÀ PRoMoçÃo DE

WÀLKIRIÀ SANTOS, NO EVENTO EESTA DA COI,HEITA EDTçAO 2022" NO DIÀ 28 DE AGOSTO,

NESTE MUNIC] PIO.

SHOW ARTISTICO DE

EM PRÀÇÀ PÚBÍ,ICA

O sêlviço dêve!á ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instruinento, ploposta apresentada, especificaÇões técnicas co rre spondente s , ProcêssÔ dê
Inexigibilj-dâde de Licitação no ÍN000a4/2022 ê instruÇões do Cont.atante, documentos esses que
ficam fazendo partês integlantes do presente contrato. indepêndente de transcriÇão; ê sob o

regime dê êmpreatada por prêÇo globa1.

cLÁusu!À TERCETB.A - DO VÀrOR E PREçOS:
O val.or totaf deste contrato, a bâsê do preÇo proposto, é de

D I SCRIUINÀÇÃO
PROMOÇÀC DE STiOW

UNI

s 000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

P.(,NI?j{RIO P. TOIÀ!. cóDrco
t- ONTRÀTÀÇÃO DE ÀRTISTÀ PÀRÀ D 60.000,00 60.000,00

]ÀRTISTICO DE !{ÀLKIRIA SÀNTOS, NO EIENTO "PESTÀ DÀ

.corarrre eorgÀo 2022' No DrÀ ze oe acosro on zozz]
:COM DUITAÇÁO DE 1 {UMÀ) HORÀ E 40 (QUÀRENTÀ) MINUTOS

EM pBÀÇÀ púBLrcA NEsrE ltluNrcrPro
rotrt:i.- - 60.000,00:

cu(usurÀ euÀmÀ - Do REÀJusrÀl,tENTo EM sENTrDo DsrRrEo
Nos reajustês subsequêôtes ao prj-me1!o, o intêrregno mínimo dê um ano será contado a Paatir dog

efeitos financeiros do úItilto !êajustê.
No caso de atraso ou não divufgaçào do índice de reajustanento, o Co.rtlatantê Pagará ao CôntralãdÔ
a i.riportância calculada peIê úLtima vâriaÇão conhecida, liquidando a difêreÂça corrêspondente
tao iogo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresenta! mêmór.ia dê

cálculo referente ao reâjustamento de preços do valor rênanescente, semPle que esle ocorrer.
Nas aferiÇóes finais, o índice utilizado para rêêjustê será, obrigatoriâmênte, o dêfinitivo.
Caso o índicê estabeLêcldo para reajustamento venha a ser extinto ôu de qualquêr forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇáo, o que vier a se! detêrminado pela 1êgis1ação
então em vigor.
Na ausência de prêvisão legal quânto ao lndice substj.tuto, as partes ê1ê9erão novô índicê
oficial, pâra leajustamento dô preÇo do valor rernanêscente, po! meio de termo aditivÔ,
o reajustê pode!á se, reafizado por aPostilamento.
Os prêÇos côntratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê un ano.
Deniro do prazo dê vigência do contrato ê mêdiaôtê solicitaÇão do contratado, os Preços poderáo
sofle! reajuste após o interregno de un ano, na mesma proporção da vaalaÇão ve!ificada nÔ lPcA-
IBGE acumulado, tomando-se por basê o mês de aprêseltaçáo da assinatura do contrato,
exclusivamentê parâ as obrigaÇóes iniciadas ê concluídas aPós a ocol!ência da anualidade.

1

I



cúusI,LÀ eurNTÀ - DÀ DotÀçÃo:
Às despesas correráo po! conta da sêguinte dotação, constante do olçamento vigentê:
Rêcursos Próplios do Municipio de Mogeiro: LEI MLNICÍPÀI 358/2021 02-030-SEC.DE
EDUCACAO, CULTURÀ, ESP. ],ÀZER E TURISMO A2A30.12.L22.2A06.2948 - MÀNUTENÇÂO DÀ

SEC. EDUCAçÃO, CULT. ESP, LÀZER E TURISM O 2 O 3 O . 13 . 3 9 2 . 1O 1 1 . 2 O 3 9 - CONCESSAO DE ÀPOIO ÀS

MÀNIEESTÀCOES CUTTURÀIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOÀ JURIDÍCA

CLÁUSI,IÀ SEXTÀ - DO PÀGTIXENBO:

O pagarnento será efetuado mediante processo regular
adotados pelo Contlatante, da seguinte manella: Para
do pêriodo dê adimplemento.

êm observância às nornas e procedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

objeto ola contratâdo, que
1o, da Lei 8.666/93. estão

atante;
iLidade com as obligaÇóes assunidas,
no rêspectivo procêsso de contratação

, sempre que soLicltado.

, unilateralmente pelo Contratante
.65 e será rescindj-do, de Pleno
Lêi 8.666193 '

es contratuais, os acréscimos ou
ite fixado no Art. 65, § 1" da l,êi
e êstabefecido, salvo as suPlessóes

t

cI.ÁusI,IÀ sÉrItÀ - Dos PRÀzos E DÀ vrdNcaÀ:
os prazos máximos de inicio de êtapas de exêcuÇão e de conclusão do
adnitem prorrogaÇào ôas condiÇóes e h1póteses Previstas no Àrt, 57, §

âbãixo indicados e serâo conslderados da âssinatuaa do Contrato:
a - Início: 3 (três) dia6;
b - Coôclusão: 2 (dois) úeses.
À vigência do presênte contrato será deterúinada:. a!"ê A8/70/2022'
aêsinatula; podendo ser Prolrogada nos termos do Àrt. 57, da Lei I

considêrada dâ data de stla
666/93.

CIÁUSUIÀ OITÀVÀ - DÀS OBRIGÀçÕES DO CONTRtrTÀNTE:

a - Efetual o pagamento rel.êtivo a execução do se!viço efêtlvamêntê realizàdo, de acordo com as

respectj.vas cIáusulas do plesente contrato;
b - proporcionar ao contratado todos os meios necessári"os para a fiel execuÇáo do serviço
contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irregula!idadê encontlada quanto à quâlidade do

serviÇo, exercendo a mais ampla e coÍnp.Ieta fiscal"izaÇão, o que náo exime o contratadÔ de suas

lesponsabilidadês contratuais e legáis;
d-Designarreprêsentantêscomatr.ibuiçõesdeGestoreEiscalde6tecontrato,nosternosda
norma vilente, esPecialmente Para aconpanhar e fisêalizar a sua execuçâo, lespect ivamente '
pêrmitidê a contritaçáo dê tercêilos para assistência ê subsídio dê informações Pêrtinêntes a

essas atribuiÇões.

ctÁusulÀ NoNÀ - DÀS OBR:GIçÕES DO CONTRIÀÍâDO I

a - Executar dêvidamente o serviÇo dêscrito na CIáusufa cor!êspondente do prêsente contrato?
dentro dos mel.hores paaâmetros de qualldade estabelecidos Para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Ràsponsabilizar-se por todos os ônus e ob!igaÇôes concernentes à fegislaçâo fÍscaL, civi1,
tributá;ia e tlabalhi6ta, bem como por todas as despesas e conptomlssos as§umidos, a quâ1quer

títulolpelanteseusfornecedoresoutelceirosemrazãodaêxecuçãodoobjêlocontratado;
c _ l.lantér preposto câpacitêdo e idônêo, aceito pêro contratantê, quando da exêcuçáo do contrato,
çnre o rêpresente intêgra1mênte em todos os seus atos;
á _ p"i*iti, ê facllitar a fiscalizaÇáo do cont.ratante devendo prestat os informes e

esclarecimenEos sol i ci tâdos;
e - será lesponsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a telceiros, dêcollentes
desr]aculpaoudo].onaexecuÇãodocontrêto,nàoexcluindooureduzindoessaresPonsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamênto pelo órgáo interessado;
f - Não cêder, transfêrir ou subcontratar, no todo ou êm parte' o objeto deste instlumento' sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do Co

g - Manter, durante a vigência do contrato, em c
todas as condições dê rêgularidâdê e qualificaçáo e

diretar aPrêsêntando ao Contratante os documentos n

clÁusúrÀ DÉcD,À - DÀ À,.aEalçÁo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justi
ou po! acordo entre as Partês, nos casos prêvistos
dirêlto, confolmê o disposto nos
o Contratado fica obrigado a

suplessóês que se fizerem nos sêrviços, até o respectivo lim
f .i66/93. Ne-nhum acréscimo ou suPressão poderá êxcedêr o Iimit
resultantês de acordo celebrado êntre os cont'atantes'

cúusl,IÀ DÉCIMÀ PRII@IRÀ - DO NECEBTUENTO:

Executado o presênte contrato e obsêrvadas as condiÇôês de âdiÍnPlemento das obrigaçôês paêtuadas,

os procedimêntos e prazos para recêber o seu obieto pelo Contratantê obedeceráo' confotme o

cas;, às disposiÇõês dos Àrts. '73 a'76, dâ Lei 8'666/93'

Àrts. ?7, '78 e'79, todos da
aceitaÍ, nas mesmas condiçõ

ca

a
gida

cIÁUSu,.À DÉCII{À SEGI,IÍDÀ - DÀS PENITUDÀDES:

Àlecusaj.njustêemdeixaldecumprirasobligaÇõesassumidasepreceito§]egals,sujeitaráo
ôoÀi.ri.a., galantida a Prévia deiesa, às seguintes pênalidades prevlstas nos Àrts' 86 e 87 da

i"i ã.oeeZàai a - advertáncia; b - multa de mára de o,5t (zero vílgulâ cinco Por cento) apricada

sobre o valor do contlato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execuÇáo do objeto ora

ããniiuiuao; c - mufta dê 1õ* (dez por cento) sobre o vâfor cont!êtado pela ine)<ecução total ou

p".ãiàr a" contrato; d - suspensão temporárÍa de participar em licitação e impêdimento de

contratar com a Àdministruçáo, 
' po, prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraçáo de inidoneidade



parê licitar ou contrata! com a Àd]ninistlação Púb1ica enquanto perdurârem os motivos
deter:ninantes da puriÇão ou até que sêja promovida sua reabilitaÇáo perante a p!ópria autoridade
quê aplicou a penal-idadê; f ' s imultaaêamente, qualquêr dês penalidades cabíveis fundamentadas
na Lei 8. 666/93.
Se o valor da multa ou indenização devlda não for recolhido no prazo dê 15 dias âpós a comunicaçáo
ao Contlatado, será autornâticamênte descontado da primeira Palcela do pagamento a que o
Contratado viêr a fazer jus, acrescido dê juros moratórios de 1& (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado j r.tdi c ialmente .

c!,Áusl,rÀ DÉcruÀ rEncErRÀ - DÀ coÊdPENsÀÇÃo FrNÀNcErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos telnos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma folma para o atrâso, sêrá admitida a compensaÇão financêira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efeti.vo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios dêvidos em razáo do êtraso no paganento serâo calculados com
utj-fizaÇãodaseguintefórmufa:EM=NxVPrI,ondêiEM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre â dâta p!êvista para ô pagamênto e a do efêtivô pagaÍnento; vP = valor da parcela â

serpaga;er=lndicedecompensaçãoflnanceira,assimapurado:r=(Íx=100)+365,sendoTx
: percentual do IPCÀ_IBGE acumufado nos úItiílos doze mesês ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo covêrno Federal quê o substitua. Na hipôtêse do referido indice estâbêIêcido para
a compensação financêira venha a ser extinto ou de qualquer formô não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determlnado Pê14 lêgislaÇão então em vigor.

cúusul.À DÉc$rÀ OUÀRTÀ - Do roRo:
Para dj.rimir as questôes dêcorrêntes deste
Ítabaiana.

E, por estarêm de pleno acordo, foi lavrado
assinado pelas partes ê por duas testemunhas.

TF]STF,MI]NHÀS

dé.5& g

cont r at o e1e9êm o Foro da Comarca de

02(duâs) v-ias, o qual vai

de Àgosto de 2422.PB,
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