
ESTADO DA PABAÍBA
PRSreiTURA MtmiCIPAL DE SAMTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE tlCIIAÇÃO

CONTRATO N": 00047/2a20-CPL

TEíWn DF. CONTRATO QUE ENTPF. SI CKI.F.BRAM A PREFEITURA MÜNl
SANTA RITA E ARTSOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVEÍTTOS LTDA,
prestação de serviços conforme mSCRIMlNADO N-ESTE 1NSTRUIÍENTO l^A
FORMA ABAIXO:

Pelo presente, instrumento porticulor de contrato, do um lado Prefeitura MuiUc.pal de Santa
Rita - R Juarea Tavora, SN - Centro - Santa Rita - PB, CNPJ n" 05.159.666/0001-61, neste ato
representada pelo Freíeito Emerson Fernandes Alvjno Panta, CPF n" 821.071.464-04. docava^e
simplesmente CONTRATANTE, o do outro lado ARTSOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ̂
ANTONiO FREIRE DA NÓBREGA, 12 - MANGABEIRA VI - JOAO PESSOA - ?3, CNP.T n" 09.383.235/OOOi D4,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as parre.s contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguinteo:

CLÃOSOLA PRZMBIBA. - DOS FDIIDAHEMTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da Inexigibliidade de Eicitaçào n» IN000r>4/20?.fJ, processada nos termos
da Lei Federal n" 8.66(„ de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro ue
2üüè; e legislação pertinente, corisLderados as altcraçõea pocterioces da.s cefecidas normas-.

CliOSOLA SEGOHDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA ^
FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO BAIRRO DO AÇUDE NO DIA 24 DE FEVEREIRO 2020 NO MUNICÍPIO DE
SAMTA RITA.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condiçOen expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Inexicjibilidarte n" IN00004/2020 e in.struções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente conitato, independente de transcnçaS.

CLÁDSUIA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
C valor total deste contrato, a base do preço proposto, è de R5 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).^

'código '" ' DISCRIKnaÇfcO ' ONIBMIB QOaKTIDADE P.OKITÃRIO, P. TOTftk, ^;
" T " " CONTRA'tAçAÒ DO SHOM OA BÁKIÍA FORHO DA LIVE, PARA UKU i 0.000,00 S.000,00

•AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO BAIRRO DO AÇUDE.
NO DIA 24 DE FEVEREIRO 2C20 NO KtJNLCÍPrO DE SANTA

Total: 5.000,00

CIÁOSníA QOARTA - DO REAJOSTAMENTO: , ^
Os preços contratados .são Cixos pelo período de um ano, exceto para ou casos prcviscos uo -Ait.
65, S§ 5' e 6", da Lei S.666/93. ^ , . , ,
ocorrendo o dcsoquilibtio econõmlco-eitiaiiceiro do contrato, poderá ser cestabelesida a ceiaçao
que aa partes pactuaram inicialmente, noa termoa do Art. 65, Inciso 11, Alínea d, da .Lei
0.665/93, medionte comprovação documental e requeritiietiLo expresso do Contratado. ,

CLÁOSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por oonta da seguinte dotação, constante rio orçamento vigente:
UMIDADE ÜRÇAMEKTArIA:0;!.090 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER
PROJETO ATIVIDADR: 13.392.1502.2036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO
F.LEMF.NTÜ DE DESPESA: -3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I
FONTE DE RECURSO: 001- RECURSO PRÓPRIO |
CLÁUSULA SEXTA - 00 PAGAMENTO: , ^
O pagr-menco será eO-tuadc na Tesouraria do Contratante, mediante proce.nso regular, da scguj^te
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta diaa, contados do período de adirripiomento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: , , .
O arazo máximo para a execuçAo rio objeto oca cotil.tatad.o, conforme suas características, e.gue
admite prorrogação nos casos pcevisCoa pela í,ei 8.666/93, está abaixo indicado e sera
considerado a partir da assinatura rio Contrato: '

Inicio: 3 (tr«s) dlaa
Conclusão: DIA 24 DE FEVEREIRO OS. 2020 , ̂  ^ ̂

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até 21/04/2020. considerado da data
da sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATAHTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, ae acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - rrocorcionar ao Contratado todos os mcioft neceseários para a fiel prestação an? seri^isias
cniitratados;



c - Notifirar o Ccritratado sobre qualquer Irregularidade encontrada quanto a quãl-l-il' 1-" — t
serviços, exercendo a mais ampla e completa fLacaiiraçâo, o que- nâe eximo o Contra'^: •-■-
respcr.sabilidades ccntratuaia f. legais. _
d - neslqtiuc representantes com atribuLçíieâ de Gear.or a Fiscal déste contialo, ' A'"^"
norma vigente, ospecialmsnte para scônpanhar e fiscalizai a sua execução, resp-.--\Ojcn
permicida a contratação de terceiros pata assistência e subsidio de informações .i e't:
essas atribuições.

CIitoSUIA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a  - Executar devidamente os serviços descritos na Cláiisu-a correspondente do pr--seiite
contrate,, dentro dos melhores parâmetios de quâlidade esi.átelecidoa pata o ramo de atividade
relacionada ao objero contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os õn.is e obrigações concernentes ú loqislaçáo fiscal, cyuil,
tributaria e trabalhista, bam como por todas os despesas t: coreptcniis.sos assumidos, a q-Miquer
titulo, perante seus fornecedore.s ou terceiros em razão du execução tía objeto contratado;
c - Manter yreposto capacitadc e idônec, aceito pelo Contratante, quando da exeouçSo do
contrato, oue o represente intftgraltnente em todos ou soiis atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante aevendo prestar cs íníormea e
esclarecimentos solicitados;
e  - Será responsável pelos danos caiiaadoa diretamente ao Contratanto ou a leroeibos,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou cedusinde essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
£ - Nèo ceder, transferir ou sub-conLcucar, no todo ou em parte, o objeto deste instruuicnto,
sem o conhecimento c a devida autorização express.i do Contratante;
g - Kanter, durante a v-gência do contrato, cm compatibllidace cora as obi-.gaçóes nsauraidas,
codas a.s condiçõe.s de habilitação e qualificação exigidas no respecti-vc prccer.so ■;cltsc .rlO,
apresentando ao Contratante os documentos neces.sáiios, sempre gue soiicj.Ledo,

CLÁDSDLA DSCIHA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, uniInt.eraJmence pela Contratante ou por acordo entre aS
partes, nos casos previstos no Artigo íf' e -^erá rescindido, de pleno direito, conrorme c
disposto no."3 Artigos 77, 76 c 79 da Lei 8.666/93. _ .
0 Contratado fica obrigado « aceitai: nas mesmas condições contr-ítuais, ns i aso i rucss^ oi.
supren.iòes gue .se tirerem neces-sários, attí 2í>'â (vinte e clnuo por caiU'.') cl,- 'o or in...ia
atualizado do contrato.

CiAüSOIA DÉCIHA BRXMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa Injusta om deixar da cumprir as obrigações assumidas a preceitos legais, Mu^eitrt.Lá o
Co.ntratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arta. a-3 u 8^ aa
Lei B.666/93: a - advercè.ncta; b - multa de mora de O.j-i (zero vírgula cin,.-o por
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou ns execução do
objeto ora contratado; c - multa dc 10? (dez por ccntol sobre o valor contratado pela
ir,execução total ou parcial do contiato; d - suspensão temporária de participar em llcitação^e
imoedlmento de contratar cora a Sdminlstrnçãa, por prazo de até 02- (dois) a.n.-.s; e - deCiaiaçc.0
de" iiiJ'.kit„-iflarJí? para licitar ou contratar com a A<imir!Í6tr.;.ç-5c Pvrdioa enquanto perdurarem os
motivos derermlnantes dâ p-jnição OU até que seja promovida sua reabilitação " própria
ejLorifJdde q-.iv aplicou a penalidade; f - siraujtaneamenLe, cjualquer da.s penaliaacios, cab.veis
fundamentadas na Lei 9.666/93.

CLÃUSDLA DÉCIMA SESUNGA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO ««rTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto dc dcompatír.amsnto, controle, f t sc.il, 1 zoçâo e
avaliação por representante da Contrat.mte, designamos nata Gestor do^ presente oontcato o
Sr(o)Tiago doa Santos, Diretor do departamenUi de Cultura, CPF; Oll.OSó.SS-l-ie, com lol.sçâo
fixado na Secretaria de Cultura., Desporto, Tiirl.smo c Lazer do Kualcipiy de Santa Rim " ÍB-
■2.2 O fiscal do Contrato, o Sr(o)«endal de Araújo Vicente, Secretário Municipal da
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Municipic do Santa ruui, r.i>í . jC;-., .
-30, rum Rar-i-.v I .ar i a de Cultura, Dcuporto, Turismo © Ls-zs-i dn Município da Sdllta hifi - Fb,
fontiüimonte desianado, e comprovadamente hab.1lit,ido para gerenciar o presc-nto '.aiir.o, secá o
rosponcáveJ pfclo fiel cumpriraento rtaa cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos coir-plementares.

CLtoSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimii os qner.tòes ciscoxrcntcs dest-e contrato, as parte? ciegem o Foro da ...omarca de
Santa Rita.

?„ por estarem de pleno acordo, foi Uvrado o preoente contrato em 02iduaa) vU«, o gualjvaj
assinado pelas partes e por duas testemunhas. i

Santa Rita - PB, 21 cic Fevereiro de 2023.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE



ISMERSON FERNAlitSi; ALVÍWC PAUTA
Prefeil-ü

827.071.461-01

?ELO CONTFiATAlX»

ARTSOM PBOMÕÇÕE^Xk rfSTICÁS E EVENTOS LTDA

A. P. a.Ievbi^os ltda
09.3B9SW00OUO4

Rua Antônio Freire úa Nobrega,l2
Mángabeira VUCÊP: 5a.D&5>6S2

João Pe$&o>RB


