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COMXSâAO mMMtKMIS DE tICZIAÇ&O

CONTRATO V-. 00021/2020-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA ICJ? :
SANTA RITA E ABTSOM PHCSíOÇÕES ARTÍSTICAS Z EVENTOS i'
PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS CONFORME DISCRININACO NESTE INC:? '
FORMA ABAIXO:

:PAj ".E

. , AtA

1?

Pelo presente inscruir.ento particular do contrato, de um lado Prefeitura Kunicipa". i • :a
- R Juatea Tavora, SN - Centro - santa Rita - PB, CNPJ n" 09.159.ees/OOOl-íi. • le
representada pelo Prefeito Emerson Fernandes Alvino Pança, CPF n® 821.071.464-C4, C-::
Identidade n® . , doravante simplesntente C<»íTRATANTE, e do outro lado ARTSOM PROMOÇÔEC ' tST
E EVENTOS LTDA - ROA ANTONlO FREIRE DA NÔBBEGA, 12 - KANGABEIRA VI - JOAO PESSOA - T . INF :

09.309.295/0001-04, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratante.- iss nar
o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CtÃOSUXA PRIMEIRA - DOS FDMDAKBHTOS DO COHTRAZO:

Este contrato decorre da Inexigibilidade de Licitação n' IN00003/2020, processada nc.s r«-cmc. ia
Lei Federal n° B.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de D' rc"Tor<
200€; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas as.

CLÂDSüXA SBSDtIDA - DO OBJETO DO CONTRAIO:
O presente contrato cem por objeto: COMTRAdÇiO DA BANDA FORRÓ DA LIVB, PARA A FESTA DE S\0
SEBASTIÃO NO BAIRI» DA LIBERDADE, NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO MDNXCÍPIO S8 SINTA
RITA/PB.

Os serviços deveráo ser prestados de acordo com as condições expressas neste

proposta apresentada, Inexigibilidade n® IN00003/2020 e instruções do Contratante,
esses que Cicam fazendo partes integrantes do prasence contrato, independente d-: ":

CLÃUSDLA TERCEIRA - DO VALCOl B PREÇOS:
O valor cocai desce contrato, a base do preço proposto, é de R$ 5.000,00 ICINCO

cboich DiaauMmAÇAO . _ . vhidadb
CÓNTtCftfÀÇÃO DA BANCA FORRÓ DA LIVÊ."pARÀ A FÊSTÃ' DE " UMO"
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CLÃOSOLA gOXSXA - DO RBAJUSTAMENTO:
Os preços contratados sâo Eixos pelo período de um ano, exceto para os casos previi-.-r* io ..ir
es, SS 5® e 6®, da Lei 8.€66/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeíro do contrato, poderá ser cestabelecic" r rel.çí-.;
que as partes pactuaram inicialmente, nos temos do Axt. 65, Inciso II, Alinea .i, <la Líi
8.666/93, mediante comprovação documental e requerirento expresso do Cc-ntia-adc.

clAosola goitrcA - da dotação:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigencn:
UNIDADE ORÇAMSNTAB1A:02.090 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

PROJETO ATIVIDADE: 13.392.1502.2036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS KC MÜNICÍ.=:.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390,39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO: 001 - PRÓPRIO 00 MUNICÍPIO

CLÃDSOIA SEXTA - DO PAOmENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, dê »agv nie

maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplenento.

CltoaUZA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo toáximo para a execuç&o do objeto ora contratado, conforme suas caracter Ist t . « q
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será id» <i -
a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: 18/01/2020
CoRClUBão: 1 (tm) dia

O praxo de vigência do presente eentreto serA deterxdnado: até 1$/02/2020. ̂ peaaiderado da 'lata
de sua assinatura.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE^
3 - Efscujr c púçsffer.to rsl<itivo a prestaçâc dos serviços efe^ivaner.te realiza
CO.TÍ as respectivas cláuaalas do presente contrato;
i3 - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a ííei prestaçàc

contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto o q.•
serviços, exercendo a rr.nís ampla o completa flscali2,3cíii, o cue nâo exime o Ccnt-i-
responsabilidades contratuais o legais.
;i - designar representantes com acribuiçôe.s de Gestor e Fiscal deste contrato, r.i
norma vigente, espst;aimer.te para acompanhar e fiscailrar a sua execução, re.-r
permitida n contracacao de Letceicos para assistôncia o subsidio de i.nfanpaçflss ;
essas atrrtjiçids.

CLÁOâOLA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
à - Executar devidamente cs serviços descritos na Ciiusula t;crsârrr.serta d", a-'-.-*;-:.'
detitrc dos .melhores paiâmetxos de qualidade estabelecidos pa.-a o ramr? de st ivtv.tiúe
ao ob-gto contratuai, com observância aos pratas estipuiadas;
b - Re.sponsabi 1 l?.ar-se pcit todos os ônus e cbrigaçües ooncer.-.tíiitaa a legislação iu.
tributária c- trabalhistci, bem como por todas as de.-^pesas e compvrom.lasos assanido»,
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em ratão tia execução d.*, objete "or.t:
c - Manter preposco capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução
que o represente ir.tegralnente em todos os seus atos;
d - Per.ciitir o facilitar a t iscai iraç<lo do Contratar.tç devendo preuta: us

esrlarecinicntcs solicitados;

ç - Será responsável pelos danes causados diretamente ao Controtanta ou a tarceiics, .
rie su.j culpa ru dolo na execucâo do contrato, nio e:<cluindc cu reduslndo ossa raspe;
à fiscalisa^çâc cu o accmpanhamer.tc celt órçS- ir.iervsáa.ic;
f - Nâo ceder, transferir ou sub-conlratar, no rodo ou air. p.rrte, o objeto deste i:
sem o con.hpcirr.entc e a devida autcritaçâo expressa do Contratante;
ç - .Manter, durante a vigência do contrate, em co-mpac ibilidado ccm as obriçsçOs?

-ás ..-ondi ,'4es de habilitação o qual i f Icaçào •.ixigi.ic.s n.' respectivo pro-ces;-.
•ipreavntando ac Contratante r.s documentos nocossârios, sesa>re que solicitaá.ç;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTBSAÇÁO B RESCISÃO DO CONTRATO:
r.stn contrato pcderé ser alterado, imilateralmontr; pela C''.r.tra*ante ou por v-:;
partes, nos casos previstes no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, cWifor;*
ncs Artigos l'-', V6 e V;- da lei 9.666/'^3.
P Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôe.s concratuals, cs ac:
;-..trt;:;s3Gs quí: se íitc-tvm r.eiessariz-s, 3'> vinta e .•ir.cc pOr csr.f; - d: V;
atualizado do contrato.
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CLÁUSULA DÊCnA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cuniprii as obrigações assumidas 6 preceitos legais, -
Ccr.tratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas ncs Arts.
i.ei 9.66Ô/S3; a - advertência; b - multa de mora de C,5i írero vírgula cinco por tzsn'. •
sobre o valor dc ror.traco pot dia de atraso na entrega, no Inlr-ic ou ns •íxucuvãc d-:
tur.ttatado; t - .tulta dv 11: ;uet pc: .-en".!. soKre ■ valtr -or.tr.a-.adt rne>;z:ru
parcial do contrato; d - suspensão temporária de participur em licitação o ic.P
•.•ontratar com a Adcánisuraçâo, por prazo de até 02 dcisi anca; e - declâraçSc áe ; ;
para licitar ou contrata; com a Administração Fúclica e.nquanto perdurarem
aetersánântes da pu.tiçâo cu até eus seja promovida sua reabilitação perante a pr-lt;!
quB aplicou a penalidade; f - simulcaneatnonte, qualquer das penalidades cativeis i
na Lei 8.666/53.
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CLÁUSULA DÉCIMA SE<^mSA - DA FISCALIEAÇÃO G GESTÃO DO CONTRATO

i2.i A ..-"xecuçâo do contrato será objeto de âcompanhan.ento, v;:r.'role, fiscal, t.-'. ••
;eprv.';er.ta.Tte da Concral.iriiT, d.ínigrKit.i.s para J-rsi-. ; dc- [. i r-:-er.'*' •.:çnt:ato ■

Santos, Direcc; dc dgpartenwntc cie Cultura, C?r: 07i ót. 1-34-4:., tem iotaçic fixaa;
de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Município de Santa Hita - PB.
12.r o fiscal nc Contrato, c SrlONendal do Aiaújo Vicente, ."scretàrií! Hunitipal iâ
de Cultura, Deopoito, Curi.smo e Lazer do Municipio da Santi Aitò, C??: ü33.ü'l;.
Secretaria de -ru.ltura. Desperto, Turismo e Lazer da do Sanre P.ita - I'?.,
designado, e ccnip:.jvadim«nt<í habilitaUo para gerenciar r pre.sente termo, será o lesp:;
fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive a.i pertinentes et;
complementares.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirirriir fi:; quo.stõe.i deccurentos deste contrato, as partes elegem o Foro da Ccnwj; '.: - a ?. n



i, por ^íStafíiT- de? pleno acorde, foi lavrado o presente contrate em tl2{oaasi vias,
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

rlíi vn

TESTEMUNHAS

Santa Rita - PB, 1? da Janei

PELO OCíJTRATAJiS»

EMERSON ifRIlM

Prefeita

82"!. O"! . 464-04

AKTSOM PROMOC

PELO ICirTRATA^O

TSTICAS B EVENTOS LIIJA

A, \A. tVENTOS LTDA
0&!«aSL2g5/0001-04

RuaAniônio Freire da Nobfe8fl,12
MangaCeiraVl-CEP: 58.05HI2

João Pessoais


