
;1p.:1i:-..i.nt
+li,l' .....'r.-.'àt
:r!;t'iFr -jliiút!

'ãâ'iH.

/cri
%

9-_(-)

-.Í' §-'
§

ec

It

e(

3(;Í)

o-
o U
,É^

".Í',,( @ --fEsTÀDo DÀ PÂRÀÍBÀ
PREF'EITT'RÀ tdt'NICIPÀ! DE SÀ}ITÀ RIIÀ
co{rssÀo pERro}rENrE DE LrcrrÀçÀo

QUÀNT,

'?.c r\
colIIRÀIo N"t OO254 /2O22-cP1,
INEXICIBILIDÀDE NO T!IOOO27I2022
PROCESSO ÀDtirNr SrRÀrrVO N" L57 /2022

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAI, DE

sÀNTÀ RrrA, poR rNTERüÉDro DA sEcREtÀBtt DE c.IrI.toRÀ E A EMPRESÀ c E
DÀ gT,,vÀ, PÀRÀ EXECUÇÂ.O DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE

]NSTRUMENTO NÀ EORMÀ ÀBÀIXO:

Pelo presente instrumento de contlato, dê urn Iado a Prefeitula Municipal de Santa Rita. CNPJ n"
09.159.666/0001-51, po! intermédio da SICRIIIRIÀ DE CULtlrRÀ, DISPORIO, IloiISO r.lZlR, situada
na Rua vilginio veloso Borges, s/no, Loteamento Jârdj.m Miritâmia - cêntro, cEP: 58.300-270,
santa Ritâ, Estãdo da Paraiba. neste âto representada PeLo(a) senhor(a) IENDE& or rwÚ.rO vtclNtE.
CPP n" 033.305.'764-30, dolavante simpfêsmentê COlllRtlÀNlA, e do outro lado G F DÀ SILVÀ - RUÀ

SÀMUEL PEREIRÀ BORBÀ, 664 - POPULAR - SÀNTÀ RÍTÀ - PB. CNPJ no 14.345.101/0001-09, neste ato
representado por GERÀLDO FELIX DA SILVA, CPE n" ?60.6?9.984-91, doravante simplesmênte
CONTRÀI|ÀDÀ, decidiram as partes contlatantes assinar o presente contrato, o qual se rege!á Pelas
cláusulas e condições seguintes:

cr,Áusurr pRrrcra,À - Dos Ft NDrrGrloS:
1.1. Este contrato decolle da :n riEi.bilj.d.d. dâ ricit çâo n" IN00027/2022, processada nos
ternos da Lei Fedêral n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei complementa! nÔ 123, de 14 de
Dezem.bro de 2006; e legislaÇào pertinente, coosideradas aa alteraÇões posteriores das Íefêridas
normas.

CLÁUgUtÀ SEGUNDÀ - DO OBJETO:
2,1. O presenre contrato tem por objeto: CONIRÀIAçÀO DÀ E{PRISà G F DÀ gILtÀ lG RlERlllTE ÀO

sEotr DE cr.Àt DrÀNo pàBÀ Às FlsrrvrDàDrs Do sÃo ,roÃo No t«rNrcrPro D! stllrà RrrÀ/PB.

2.2. O serviço devêrá se! executado rigolosamente de acoldo con as condiÇões expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaÇõês técnicas corresPondentes, processo de
In.igtbtlidada d. Licitagio tt" IttOOO27l2O22 e j-ostruÇões do Contratantê, docunentos esses que

fican fazendo paltes j.ntegrantes do presente contrato, independente dê tranacriÇão.

cúusur.r rescltRt - Do lrltóR r pBrçog:
3.1. O valor total deste contrato, a base do preço ploposto, é

1

DtscRrrcNaÇÀo uNrD
coNTBÀTÀÇÀo DÀ ErípREsÀ G F DÀ grLvÀ M! RE!lRlNTE
ÀO SEOf DE CIÂI'DIÀNO, NO DIÀ Og.DE JI'NHO DE 2022, 

UrrDpÀRA Às EEsrrvrDÀDEs Do sio JoÀo No HIrNrcrPÍo DE ---- 1

de Rg 9. 000,00

P. ulrrráRro

9.000,00

(NOVE I'ÍIL REAIS)

P. rotÀ!

9.000 ,00

sÀNtÀ RrrÀ/PB
Totâ1 i e.000, oo

cLíusút^ eurRr - Do RrAirugrNcrrlo ltt slltltrDo lgrlRlEt» r

4.1. Os preços contratados sáo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
4.2. Dentro do plazo de vigência do contrato e mediante soli.citaÇâo do Contratado, os preços
poderáo sofre! reajuste após o interlegno de um ano, na mêsma proporção da variação verificada
no ÍPCA-IBGE acumul-ado, tomando-ae por base o mês de apresentaÇão da assinatura do contrato,
êxclusivamentê pala as obriqações iniêiadas e conêluidas após a ocor!ência da anuelldade.
4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno nínimo de un ano sêrá contado a palti!
dos efeitos financeilos do úItimo leajuste.
4.4. No caso de atlaso ou não divulgaÇão do índice de leajustamento, o Contratante paga!á ao
Contratado a importância calculada pêIa úItima vâ!iação conhecida, Liquidando a diferenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar memólia de cá]cuIo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente. senple
que este ocorrer.
4.5. lt"" aferiÇóes finais. o lndice utilizado para reajuste será, ob!igatoriamente, o definj.tivo.
Caso o lndlce estabelecido para leajustamento vênha a se! extinto ou de qualque! forÍna não posga
rnais ser utilizado, será adotado. em substituiÇáo, o que vie! a ser deterrninado pela Legislação
êntão eÍn vigor.
4.6. Na ausência de previsão leqa1 guanto ao indice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial. pala reajustamento do pleÇo do valo! temanescente, por neio de terno aditivo.
4.?. o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
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crÁs$nÀ qlrnlI - Dr Do!ÀÇto: § ?...
5.1. As despesas correrão por conta da sêguinte dotação, constante do orçamentfiigente y' d7 ?j
Recursos Próplios do Municlpio de santa Rita: a- k1-'l ;
I,NrDÀDE ORçNarNríRrÀ: o2.1oo - glcRlrlRrr Dr CrrLTIrRr., lsDoRtt, lt Rtsro E rÀrER c). 

- -.;- 
i.

pRoirrro ÀrrIrrDÀDE: 13.392.1018.20a? - RIIII8ÀçÃO Or ârrnrOS Cin mnrrS n:-)^ ffi" :.'
EtÃ!f,lltos DE DESPESÀS: 33.9039 - @[ROS SIRIrIçOS DE TERCETBO9 - PtSSOT flrRÍDtCÀ',%, *, ..h
FONA! D! RlCt RSOS: 5oo - Brc1rRgog rúO t/rNClrtÀDOS DE Tr.POSTOE ü$\"

:TiH :Tâ;r?'ffi...r,.os respectivos, deve!ão ser apresenrados ,.,n.. ".,.. 

--jo. 
."

Fatulas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de dêbito CND do INSS, CRF do FGTS e com a
Eazenda Municipal do domicllio do ploponente, devidamente atualizada;
6.2.O náo curnprimento do subltem anterior, implicará na sustaÇáo do paqamento que só se!á
processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atraso de
pagamento.

crÁústt&À sÉtDaa - tog pRÀros r ot v:oôrctl,
7.1. Os plazos náxiÍnos de i.nlcio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora contlatado,
que admitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas no Àrt. 57, § 1", da Le\ 8.666/93,
estão abaixo indicados e serão considelados da assinatura do Contlato:
a - Início: 3 (três) dias,
b - Conclusào: 2 (dois) di.as.
À vigência do presente contrato sêrá deterninada: .ta OSlOel2O22, considelada da data de sua
assinatula; podendo se! prorrogada nos termos do Àrt. 57, da Lei 8.666/93.

crlnsur.r orrÀrn - DÀs oBarcrçõEg Do coNlRM trE:
a - Efetua! o pagamento relativo a execuÇáo do serviço efetivamente realizado' de acordo cotn as
respectivas cláusul-as do prêsente contratoi
b - ploporcionat ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇão do serviço
cont ratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregulalldade encontrada quanto à qualidade do
serviÇo. exercendo a mais ampla e conpleta fiscalizaÇão, o que náo exitne o Contratado de guag

responsabi l idades conttatuais e legais;
d - Designa! lepresentantea com atribuiÇóes de Gestor e Fiscal dêste contrato, nos ternos da
norma vigente, especialnente para acompanhar e fiscalizar a sua execução. respectivamente,
perÍnj.tida a contlataÇão de terceiros para assistência e subsidio de j.nformações pertinentes a

essas atribuiçôes.

críqgúr.À tfouâ - DAg oonrcrç€us Do cortnÀrâDo:
a - Executa! devidaÍnente o serviÇo desclito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentlo dos melhores parâmetros de gualidade estabelecidos pala o ratno de atividade lelacionada
ao objeto contlatuaf. com observância aôs plazos êstj'puladosi
b - Responsabi 1i zar-sê po! todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi.l,
tributá;ia e trabalhista, bem como po! todas aa despesas e compromissos assumidos, a qualguer
títu1o, perante seus fornecedores ou telceiros etn razão da exêcuÇáo do obieto contratado;
c - Mantãr preposto capacj.tado e idôneo, aceito pelo Contratante, guando da execuÇáo do contrato,
que o represente integralnente em todos os seus atosi
d - p"rritir e facilita! a fiscaLizaÇáo do Contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados;
ê - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpJ ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa resPonsabilidade
a fiscalizaÇâo ou o âcompanhamento pelo órgão interessadoi
f - Náo ceder, tlansferi! ou subcontlatat, no todo ou en parte, o objeto deste instlumento, sem

o conhecinento e a devida autolizaÇão explessa do Contratante;
g - Manter, dulante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obligaÇões assunidas,
iodas as condições de regularidade e gualificaÇão exigidas no respectivo plocesso de contlatação
dileta. apresentando ao contratante os documentos necessários, seÍnpre que solicitâdÔ-

cr.Áusura DÉctlar - Dl rI l!8Àçio r Rlscrslo:
10.1. Este contlato pode!á sel alteradô com a devida justificativa, unilateralmente pelo
contratante ou por acordo entre as paltes, nos casos Plevistos no Àrt. 65 e 5e!á rescindido, de

pleno direito, tonforne o disPosto nos Àrts. 11 , 18 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
10.2. O Corrtaatado fica obrigado a aceita!, nas mesmas condiÇões contlatuais, os acléscj.nos ou

supressões que sê fizelem noÀ serviÇos, até o lespectivo LiÍnite fixado no Àrt. 65' S 10 da 1ei
g.i66/g3. Nenhum ac!ésciÍro ou suplessão poderá exceder o linite estabelecido, salvo as suplessões
xesultantes de acordo cefebrado entle os contratantes.

crÁDsrrrÀ DÉcDG, pBrtcrRÀ - Do RlcEBltaltlEo:
11..1. Executado o plesente contrato e observadas as
pactuadas, os proced.iÍnentos e prâzos pala receber o

conforme o caso, às dispôsiÇões dos Àrts. 73 a ?6, da

condiÇões de adj.nplemento das
seu objeto pê1o Contratante
tei I . 666/93.

obrigaÇões
obedecêlão

t
4'.



ctlDst tÀ DÉcrtq glG[nÍDà - DtIt p!tü!rDN)!s:
12.1. À recusa injusta en deixa! de cumpli! as obrigaÇões assumidas e pleceitos legais' sujeita!á
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mola de 0,5t (zero vlrgula cinco po! cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇeo do
objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez po! cento) sobrê o valor contlatado pela inexecuÇão
total ou parcial do contratoi d - suspensão temporária de participar en licitaÇão e impediÍnento
de contratar com a ÀdministraÇão, por prazo de atê 02 (dois) anos; e - declaraçáo de inidoneidade
para ficitar ou contlatar com a ÀdministlaÇáo PúbIica enquanto perdularem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilj.taÇâo perante a próplia autolidade
gue aplicou a penalidadei f - s imultaneanente, gualquêr das penalidades cablveis fundamentadas
na Lei 8.666193.
12.2. Se o valor da Ínul-ta ou indenização devida náo fo! recolhido no plazo de 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira Parcela do pagamento a
que o Contlatado vier a fazêr jus. aclescido de juros molatólios de lt (um por cento) ao nês,
ou, guando for o caso, coblado judicialmente.

cr.Ág$rrÀ DÉcDar trRcltBA - DÀ coaplNsrçlo EltütrcllRà:
13.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos tertnos deste instlumento, e desde gue o
Contratado náo tenha concolrido de alguma forna para o atraao, será admitida a compensaÇáo
financeira, devida desde a data limite fiÍada para o pagamento até a data correspoDdente ao
êfetivo pagamento da palcel.a. Os encargos moratôlios devidos em razão do atlaso no pagamento
se!áo calculados coÍn utilizaÇão da seguinte fólmula: EM = N x vP x r, onde: EM = encargos
molatórj.os; N = número de di-as êntre a data prevista para o pagamento e a do efetj.vo pagamento;
vp = valor da parcela a se! pagai e I = indice de compensação financêila. assiÍn aPulado: I =
(TX + 1OO) + 355, sendo TX = percentual do ÍPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na
sua faLta, um novo Índice adotado pelo covelno Fêdelal- que o substitua. Na hipótese do referido
lndice estabelecido para a conpensaÇão financeira venha a ser extinto ou dê guâlquer forma não
possa mais se! utilizado, será adotado, em substj.tuição, o quê vj.e! a ser determiôado pela
legislaÇáo então en vigo!.

cr.íusurr DÉcD{r eurBr^ - DÀ ErEcàuzÃção E GEsEio Do coNre ao
14.1. À execuÇáo do contrato será objeto de acompanhamento, controLe, fiscal.izaÇão e avaliaÇão

pot representante da Contratante, desiqnatnos para Gesto! do presente contlato o(a) Sr(a).
GIRILDO PTSSOT D' OLII EInÀ NEEO, portador(a) do cPF 083.446.534-52, com lotação fixada na

Secretaria de cultura do Municipio de santa Rita - PB.
:14.2. o fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). rtÀco Dos gÀtuo§. poltador(a) do cPr 071'056'594-16.

com lotaÇão na Secretária de Cultura do Município de Santa Rita - PB, folmalnente designado,
e comptovadamente habilitado para getência! o presente termo, selá o reaponsável pelo fiel
cumprirnento das cláusulas contlatuais, inclusive as peltinentes aos encargos cotnplenentares.

cr.íustnr DúcDq eunlrà - Do FoBo:
15.1.Para dirimir as questões decorrentes dêste
Santa Rita.
15.2. Po! est.âren de pleno acordo, foi lavrado o

assinado pelas palteg ê po! duas testemunhas.

TESTEMUNHÀS

contrato, as partes

presente cont!ato

Santa Rit

elegeÍn o Folo da Comarca de

eÍn 02(duas) viâs, o qual vai

PELO CONTRÀ? E

TIENDEL
SECRET I DE CULTURÀ

PELO CONTRATÀDO

- PB, 0? de .Tunho de 2022.

G F
CNPJ N

stÍIrÀ. 14.34s.10r./0001-09
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ESTADO DA PARÂ|BA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURÂ, DESPORTO, TURISMO E LÂZER

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇAO DA EMPRESA G F DA SILVA ME REFERENTE AO SHOI^/
DE CLAUDIANO PARÂ AS FESTIVIDADES OO SÂO JOÃO NO MUNICIPIO DE SANTA
RITA,/PB: lnexigibilidade de LicitaÉo no \NOOO27|2O22. Vigéncia: Atê OSIOA|2O22,
considerada da data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURÂ DE
SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DA SÉCRETARIA DE CULTURÂ, DESPORTO, TURISMO
E LAZER e: CT No 0025412022 - 07.06.22 - G F DASILVA-CNPJ: 14.345.101/0001-09
- VALOR RS 9.000,00.
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