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ESTADO DA PASAZBA
BSBrSXTORA HONTCIPAL DE EAOTA RITA
COMISSÃO PERUAHEHTS OS LICITAÇÃO

COttOATO H»: 00055/2020-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREEEITÜRA MUNICIPAL DE
SANTO RITA E ETIKBTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:

Riía contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Santa
reoresencada " Santa Rita - PB, CNPJ n' 09.159.666/0001-61. oeste atoP  cada pelo Prefeito &nerson Fernandes Alvino Panta, CPF n° 821 071 464-04 dnravanr-a

ETIKETA serviços E EMPREENDIíWoS LTDa'- RUA JORO

CLÃnaOLA PIOMBIRA - DOS FDNDAISIROS DO CONTRATO i

drLrfe"eírit''y766^dÍ"'^^^ "" INOOOO6/202O. processada nos termos
2006; e legislação óertínínr Complementar n» 123, de 14 de Dezembro delegislação pertinente, consideradas as alteraçSes posteriores das referidas normas.

CLÃDSDIA SBStmCA - DO OBJETO DO CMOBATO-

esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÃDSDIA TERCEIRA - DO VALOR E H^EÇOS;
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, á de RS 5.000,00 «CINCO MIL REAIS».

càozoo DiscRiMnndfo
teOHTRATAÇ&O DE SKOW OA 8ANDA FORwT 2 CORAtíjES,
|PRRA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO BAIRRO SANTA
jCBUZ EM SANTA RITA/PB HO DIA 01 DE MARÇO DE 2020

DMXPAM ■ QwünriaAbE" p.umitãrio
OKD

Totais

pi 10^

"5.5ÕÒ',001

5.000.00

CLAOSDIA ODARTA - DO REAJDSTAMBtlTO:

r6',"^''Lei^0°666/93 periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
restabelecida a relação

B Kfifi/oi pectuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II. Alinea d. da Lei, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÃDSDIA ODINTA - OA DOTAÇÃO:

WIdS®OR?a^otA^-a 0^00^"® =«9Uinte dotação, constante do orçamento vigente:
rooSKo CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER
ELEMENTO DE DE^E^- Í3Qn"-Q DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO

CLA080LA 8BXXA - DO PAGAMENIO:

manelra?"pIra^ocDSlí"no''p«zo"e"trinta'íi«"''"'^^"H^' processo regular, da seguintea ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de adimplemenco.

CLA090LA 8ÉTSA. - DOS PRAZOS:

ad^l^"%"ío''r"c^acàl^ ««ratado, conforme suas características.
considerrdrrpSLrassra\urTdo'^í:.\r^^^^

Inicio: 2 (dois) dias
Coaoluaio: 01 de Karço d« 2020

.ty 21/0,/2020. ^

e que

e será



CLtoSOLA 013!KVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CXaiTRATAMTB:
â - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizdd^
com as respectivas cláusulas do presente contrato; \
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação' .d<^^ serviç^l^
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos temos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para asaistência e subsidio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CIADSOLA BOtA - DA3 OBRIGAÇÕES DO COMVRAXADO:
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 - Respon3abillzaE-'se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e comprixnissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, cm compatibilidade ccsq as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatõrio,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

aÁDSOLA DiCIKA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pieno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÃOSCLA DÍCZKA PRIMEIRA - DAS PBSALIDADBS:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 66 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de moca de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
objeto ora contratado; c - muita de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar ccw. a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei B.666/93.

CLÃDSOLA OÍCXhBt SB6CDIGA - DA FISCALIZAÇÃO E (SSTÃO DO OOHTBATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o
Sc(o)Tiago dos Santos, Diretor do departamento de Cultura, CPF; 071.056.594-16. ccxn lotação
fixado na Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e I,azer do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o Sr(o)%tondeI de Araújo "Vioante, 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 Município de Santa Rica - PB,
formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementaces.

CLÃ0SULA DÉCIMA TERCEIRA - 00 FORO:
Para dirimir as questões decorrentes desce contrato, as partes/elegem o Foro da Cotoarca de
Santa Rita.
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