BSTADO DJ>k FASAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

C«11SSÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N°: 00200/2019-CPL
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SANT/i RITA E FORRO OA RESENHA SHOWS E EVENTOS L'fD3Í>-^>ARÃ'-'^R^TAçA0
DE

SERVIÇOS

CONFORME

DISCRIMINAIX)

NESTE

INSTRUMENTO

NA

FORMA

ABAIKO:

Pelo presente instrumeiiio particular de contrato, de utn lado Prefeitura Municipal de Santa
Sita - R ^uares Tavora, SN - Centro - Santa Rita - PB, CNPJ n" 09.159.666/0001-61, neste ato
tenreseotada
simpiesroente CONTRATANTE,

f^iwrsnr. Fernancios
nanta, C"? n® B'''; .«'71 . ■líu-O'!, doravante
e do outro lado FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - R DOUTOR

EDESIO SILVA, 1358 - JARDIM PAULISTANO - CAMPINA GRANDE - PB, CNPvI n' 26.551.493/0001-41,
doravante simp.testr.ente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes as.sinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSOIA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO;
Esre contrato decorre da Inexigibiliclade de LicitacAn n» rNa0025/2019, processada nos termos

da Lei ccderai n- R.6té, de 21 de Junho de 1993; Lei CotnpLemenLar n" 123, de 14 de Dezembro de
2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
CLAUSOLA SEGUNDA - DO OBJETO DO C^TRATO:

O presente contrato tem por objeto; CONTRATAÇAo DE QlPRESA PARA O SHOW MUSICAL DE SAMYA KAIA
PARA O REVBILLON NO MUNICÍPIO OS SANTA RITA.

Os serviços deverão ser prcstaaos de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Inexigibilidade n® 1N00025/2019 e instruções do Contratante, documentos

esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS;
O valor total deste contrai::, a base do preço proposto, é de RS 30.000, 00 (TRINTA MIL REA.ISI .
1

CONTRATAÇÃO

DE

DISCRIKINXI^
EMPRESA PARA C

SHOW

MUSICAL DE

tmOADK
UND

QdANTIDASB P.UNITÁRIO
1
20.000,00

P. TOTAL
30.000.00

Total:

30.000,00

SAKYA MAIA PARA O RE'/EILLOH NO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para oa casos previstos no Art.
65, §§ 5® e 6°,

da Lei 8.665/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuara.m i:!icialmente,

nos termos do Art.

65,

Inciso

tr,

Alínea d,

da Lei

9.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrSo por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENT.ÁRI.A:02. 160 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER
PROJETO ATIVIDADE; 13.392.1502.2036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO

ELFJ4ENiO DE DESPESA; 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO;

301- RECURSO PRÓPRIO

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no praso de trinta dias, contados do período de adimplemento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prato máximo para a execução do objeto oca contratado, conforme suas caracter!sticas, e que
considerado a partir da assinatura do Contrato:
Inicio: DIA 30 OE DEZEMBRO
Conclusão: 01 (UM) DIA

O prazo de vigência do presente contrato será detacminado; até 25/01/2020, considerado da data
de sua assinatura.

CIAUStnji OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CCWTHATAiTfE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo
tom as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos .-iorviços
contratados;
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serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nào exime o Contratado de suas
lesponsabiliüades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da

norma vigente, especialrae.nte para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidie de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NOHA. - DAS OBRIGAÇÕES DO CCSmiATAI»:
a

-

Executar

devidamente

os

serviços

descritos

na

Cláusula

correspondente

do

presente

contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaça^--fíBynJ. civil,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos asad^d^Ç,--J ^b^lquer
título, perante seu.s fornecedores ou terceiros em razão da execução do obje^^ccntratac
c - Hantéc

prep-.st.- uapaci tad'.' e

iuôiiev,

d'.---itc- pel'.i CVütiatanLe, qiftií.lc

contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d

-

Permitir

e

facilitar

a

fiscalização

do

Contratante

devendo

-*

C/^ '

prestar

esclarecimentos solicitados;
\
ft - £>erâ responsável pelos danos causados diretamente ao Contratant^

'jj
terc'e^os,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução cio contrato, náo excluinda^^&y recluzj,rci^tíssa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; \

V.

í - Rà-.' •.eder, t laiis feri 1 '.'U rub-vontratar, no Lvdo vu eai í>a;te, v objeto deste' iiis ti uiiieiito,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

y - Manter, duran.te a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificciçàc exigidas no respectivo processo licitatòrio,

apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO COKTRATO:
Este contrato

<>-1

ríiiein.lo,

urúlateialmerite pela C-vnT.iatarite ou pc-r acordo entre as

partes, nos casos previsto.s no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 'H, 7S e 79 da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor ini
atualizado do contrato.
CLADSÜLA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cuiaprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeita
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos .Arts. 86 e
Lei 8.ÕÍ6/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5' (zero vírgula cinco por c

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na e.ncrega, no início ou na esecuçfio do
objeto ora contratado; c - multa de 10'í (de.-, por cento) sobre o valor contratado pela
inexecuçâo total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo dc ató 82 (dois) anos: e - -Jc-.ilaraçáo
dc inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 03

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade; í - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUHGA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO ORTERATO
12.1
A execução üo cor.'. Cr'..' será •.•b.icL'. cie ou .mpsníia.menlc, uviitroie. fiscali iaçàc e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o

Sr(o)Tlago dos Santos, Diretor do departamento de Cultura, CPF: 071.056.594-16, com lotação
fixado na Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal dc Contrato, o Sr(o)Mendel de Araújo Vicente, Secretário Municipal da
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Município de Santa Rita, CPF; 033.305.764

-30, com Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Munlcipio de Santa Rita ~ PB,
formalmente designado, c comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FOSOi

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Santa Riba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes c por duas testemunhas.

SüRi.d HiLa - PB, 26 d'.- Deíeiiiljto de 2019.
XESTEMONHflS

PELO contrataíí;!'B
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EMERSON EERNaVJDES RLVINO ^ÍÕÃTIj^K \''}
Pieleilo

'

-

627.071.464-04
PELO CONTHAXADC'

FORRO DA RRSEKKA SÍfOWS E ^TOTOS LTDA

