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BgrÀDo DÀ PÀRrÍBÀ
Pf,IIII'T'R,À TG'NICIPÀ,, D; SII}ITÀ RITA
corrsslo plnraltrDÍlt DE Lrcrrtçlo

CoNrarro N" : O0309,/2022-CPL
llrErrGrBItIDrDE Xô IX00037,/2022
PROCIgSO ÀDaGNr SaRÀIIVO N" 190/2022

TBR!'O DE CONTSÀTO OUE ENÍRE SI CELEBRÀM À PREPEITÜRA UUNICIPÀL DE
sÀN?À RrrÀ, poR rNTERr,íÉDro DÀ atcRallnrÀ Dt crrt tgtl E A E!,ípREsÀ vt
SEOTA PROI'CC3 L'DA, PÀRÀ EXECUÇÁO DE SERVIÇO CONFOR}'E DISCRIUINÀDO
NESTE INSTRUUENTO NA FOR!.ÍA ABÀIXO:

Pelo presente instrulento de contrato, de urÍr Iado a Plefeitura Municipal dê Santa Rita, CNPJ n'
09.159.666/0001-61. po! intermédio da gtcRlllmtÀ Dt CUllrnl.. DtaiOtEO. larAt§O tltltn, sLtuada
na Rua Virginio veloso Borges, s/n", toteamento JardLm ttiritânia - Cêntla. CEP: 58.300-2?0,
Santa Ritâ. Estàdo da Paralba, neste ato !êplesentada Pelo (a) Senho! (a) EGL Dú fnfúro l,.fCEEt,
CPE n' 033.305.164-30, dolavante simplesnente c(IÍtltlf*ll, e do outro lado Yt 8Xf8 DROlrCOrg
ÚtAN - R ERANCISCO DE ÀSSIS CÀVÀLCÀNTI,, 653 - CIDÀDE UNIVERSITÀRIÀ - PETROÍ,INÀ . PE, CNPJ N"
39-259.483/0001-60, nesre ato representado por lt8:to sffâ{O cft llfütt aft&3, CPE n"
061.0?2.744-30. dolavânte sj.mplesmente CO!Ít?fllrDO, decldiran as partee contratantes assinar o
presente contrato, o qual se legerá pelas cláusulas e condiÇôes seguintes:

crlogtlu rnDcrnr - Dog n DttGrlor3:
Este contrato decorle da Íaaligtbl'l'ld.d. .ta Liêlt çto a" IXOO037/2022, processada nos têrmos dà
Lêi Fedela1 no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lel Cotrrplenentar no 123, de 1'l de Dezemblo de
2006; e fegislaÇão pêrtj.nente, consideradas as alteraÇões posteri.ores das referidag normas.

')

ct.álsurÀ gtc[rxDt - D<] oairtto:
o presente conrrâto tem por objeto: cq*?rllçro DÀ SaPntal vt g&r ifouçÕag LlrDr,
aB(r Dt rãtoR FElrlrDrs À srR EtMzlDo ro DrÀ 0a Dt ,rur.áo D| 2022, d vtnn Dt Dta
Dt slo ,rolo Do tcDtrcrpto D! sàNtÀ RuWra.

nlIIRllÍTI ÀO
}.lSfT\,.IDÀDES

o aerviÇo dêverá sêr executado rigorosanentê de acordo coru as condiçõês exprêssas neste
instrumento, p.oposta aplesentâda, espêcj.ficaÇõês têcnicas corlespondentes, processo de
lD.rLgíbíl1drd. d. &loltrçlo .c IfaO003?,/2022 e instruções do Contratante, docunentos esses que
ficam fazendo partes integrantes do presente cont!ôto, indopendente de transcriÇão.

cduírr.r ttRcStB - Do vlron t pRtçog r

O valor toral deste contraro, a base do preÇo proposto, é de nt 1t0.0O0,00 (cllílo t cnlqoEllr
xII, R!r,IS) .

c&rco DrSCRrXrXrçÀO
coírnr?lçio D Eararsà vr aEc, iaouçó48 L1Dr,
ttltn.ll.lt Ào luor Dt txlloR llnurotg À gln nlllralDo
lE DtÀ 0a Dt irrt§o §l 2022, Da vlRtt Dl Dl3
rtrtrvrDrDta Dt sio .rolo Do xD{tctPro
RI'^/PB.

Dt stlxrll

nrrrDlDr ritnnrroror r. riiriíe:o p. torÀ!

I tDq)1 150. oo0,00 150.0oo, o0

150.000,00tot l:

ctrÁost tÀ gÍnnta - m Rtà.rrarrato E mtDo lslnlto:
4.1. 09 preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
{.2. Dentro do plazo de vigência do eontrato e mediante solicitaÇáo do contratado, o5 pleços
poderâo sofre! ieajuste apói o interregno dê um ano, lla mesna proporÇão da vâriaçâo velificada
no IPCA-IBGE acunulado, toÍrando-se por base o nês de aPresentaÇão da assinatula do contrato,
excfusivanente para as obrlgaçôes iniciadas ê concluldas apôs a ocÔrrêncla da anuâ1idade.
4.3. Nos reajustes subseguentes ao ptineiro, o intelregno ninlao dê uE ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do últino reajuste.
4.4. No caso de atraso ou não divutgaÇão do lndicê de reajustanênto, o Contratante Paga!á ao

contlatado a j,nportância calcuLada 
-p"1. utti*. valiaÇáo conhecida, tiguidàndo a diferença

correspondente ião Iogo seja divulg;do o indice definitivo' Fica o contratado obrigado a

.pr"""r,aaa mernória ae cáfcu:"à refelentê ao rêajustã$ênto de pleÇos do valor rê[anê3cente, senplê
quê este ocotle!.
i.S. tl"" afe!iÇôes finais, o lndj.ce ut.itizado Para realustê será, obrigatorlamente ' o definitivo'
Câso o Índice àstabelecido para reajustanento venha a ser extj.nto ou de qualquêr forma nào possa

nais ser utilizado, será adotado, ern substituição' o que vie! a aea deterrninado peLa lêgiglaÇâo

4l

então eÍÍl vigor.
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4.6. Na ausência de prevj.gão lêgaI quanto ão indice gubstj.tuto,
oficial, para reajustamento do pleÇq do valo! renanescênte, po!
i|.7. O reajuste poderá se! lealizado por aposti.lamenCo.

as partes elege!ão novo Índice
rr,eio de tenno

congtante do orÇarnento vl
crlngsrr eornr - or ooreçlo:
Às dêspesas co!rê!ão por cont.a da seguintê dotaÇão,
Recursos Próp.ios do Municlpio dê Santa Rita:
uNtDrDr mçxartllíRrf,: o2.too - gtcnrrrEt Dr c:trI.lrrr
PROJIIO ÀtrrED Dt : 13. 392 .1013.20a? - Rtl,.l'rçÕEA D!
ll t[GN'IOlt Dl DlsPEgÀS: 33.9039 - ourROS SrlRvtçOS DE
lolIrE D! RICTTRSOS: 500 - RTCUR,SOg NÃO VINCT Í.àDOS Dt

tsPoRll
lvülftos

, firRr$o L.tutn
CUI.IORÀTS

- Ptggor Jl,niorcÀ

:)

rEl'ctIRos
níPos10s

ctÁrrsqtÂ aErrÀ - Do DÀrllEllo:
6.1.P4!à efetivaçào dos paga$entos respectivos, dêverão ae! ap!êsentados juntanente corn às
Fàtulas e Notaa Ej.scais, as CeltidÕes Negativas de débito CND do INSS, CRE do FGtS e com a
Eazenda Munlcipal do donicllio do proponente, devidanente atuallzadaj
6.2.O não cumprinento do subitem antêrior, impli.cará na su3tação do pãqâmento que só se!á
Proces§ado após a apresentaÇâo das referidas certidóes, náo podeôdo ser considêrado atraso de
pagâmênto.

crírr«nÀ gÉtm - Dog pRÀloa r Dr trrôcrr:
7.1.os prazôs náxi..nos de inÍcio de etàpas de execuÇâo e de conclusão do objeto ora contratado,
que admitem prorlogaÇão nas condiÇões e hipóteses plevistas no Àrt. 5?, s 1ô, da Leí 8.666/93.
êgtào abaixo indicados e se!ão considerados da assinatura do Contrato:
a - Inlci.o: 7 (..t, dl,.t;
b - Conc]usão | 1 (un) dia.
A vigência do presente coBtrato será deterrninada: .tó 2AlO7l2O22, considerada da data de sua
a3§inaturai padendo ser prorroqada nos termos do Àrt. 57, da Lei 8.666./93.

ctÍDgutÀ ottr!^ - Drr on.raaçiss Do ooarrn tNtt!:
a - Efetua. o pagarnento relatj.vo a exeÇução do gerviÇo efetj.vamente rêalizado. de acordo coÍn as
respêctj.vas c]áusuias do presente contrato;
b - Ploporciona! ao Contratado todos os meio6 neceggálios para a ftel execução do servj.Ço
cont!atado;
c - Notifica! o Contratado soble qualque! ilregulàlj.dade encontladâ quanto à guatidade do
sêrviÇo, exercendo a Ínai.g amplà e cornplêta fiscalizaÇão. o que não exihe o Contratado de suêg
responsabi lidades contratuai.a e ]êgai.s;
d - Designar lepregentantes con atlibuiçÕes de Gestor e flscal deste contlato, nos têlnos da
norma vigente, especj-alnente para acornpanhar e flscallzar a sua exscução, rêspectivaflente,
pesritida a contralaÇão de têrceirog para assistência e sub§ldio de lnfornaÇões pertj.nentes a
essas atribuj.ções.

crÁosurÂ xrn, - Dla oarorçõ8g m @rtllllDo i
a - Executa! dêvidanente o selviço descrlto na C1áusuLa correspondente do presente contrato,
deotro dos melhores parâretros de gualidadê eslabelecidos para o lamo de atividade lelacionada
ao objeto contratuaL, con obselvância aos prazos estj.pulados,
b - Responsabi L i za!-se po! todos os ônus ê obrigaÇõeg concerDentes à Ieglslação flsca]. ci.vil,
tributáriâ e trabalhista, betn como por todas as despesas e coÍrprooisso3 assuroidos, a gualquer
tltulo, pe.ante seus fornêcedores ou tereeilos en razáo da êxêcução do obJeto contlatadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇâo dg contrato,
que o rêpresente integralmente em todos os seus atos;
d - Perniti,r e fàcj.Iitar a fiscalização do Contràtante devêndo prestar os infortneg e
esclarecimentos solicitados;
e - Será lesponsável pelos danos causados diretarnente ao Contratante ou a telceirog, decollentes
de sua cufpa ou dolc na execuÇào do contlato, nào exclu.indo ou reduzindo essa responsabil idade
a fiscalizaÇão ou o aconpanhamento pelo ólgào intelessado;
f - Não ceder. transferir ou subcontratar. no todÕ ou em parte, o objeLo deste instluneuto, sen
o conhecimento e a devida autorizaÇãg exprêssa do Contratante;
g - I'lanter, durante a vigência do contrato, êm conpatibilidade con âs obrigâÇões assumidas.
todas as condiÇões de regularidade e qualificaÇão exigidas no respectivo processo de contrataÇào
dirêta. aplesentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
ctlsst tÀ DúcDo, - DÀ rrrErçIo t aaactalo:
10.1. Este contrato poderá ser alterado coft a devi.da justificativa. unilateralmente pe.l,o
Contratante ou por acordo entle as partês. nos casos p!êvistos no Àrt. 65 e será regcindido, de
pleno direito, confolne o disposto nos Àrts. 11 , '18 e'?9, todos da Lei 8.666/93.
10.2. O Contratado fica obriqado â aceitar, nas tneglnas condiÇões cort!âtuals, os acréscinos ou
supressÕgs que 9e fizeren oos sexviços, até o regpectivo liÍnLte fixado no À!t. 65, § 1o da tei
8.666/93. Nenhum ac!éscimo ou gupregsão poderá exceder o limitê êstabêlecido. salvo as supressÕes
regultaites de acorCo celebrado entre os contratantês-

críggt rÀ DfuDar Dattctn - Do nrcrBrtqro:
11.1. Executado o pÍesente contrato e observadas as condiÇóes de adiúplêÍnento das obrigâÇões
pactuadas, os procedi,nentos e prazos pala receber o seu objeto pelo Contratante obedeceráo,
conforne o easo. às disposições dos Àrts. 13 a i6, da Lej, 8.666/93.
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cr{t,gsrÀ oÉcrro ar6nr - Dra DtrÍlr.tÀlD:§:
12.1. À recusa j.njusta en deixar de cunprir as oblj.gações assunidas e p!êceÍtos l,egais, sujêita!á
o Contratado, garantida a prévia defesa. às seguintes penalldades previstas nos À!ts. 86 e 87
da Lei 8.656/93i a - advertêncià; b - nul.ta dê nola dê o.st (zero vilgnrLa cinco por centô)
aplicada sobre o valor do contrâlo por dia de atraso na entlega, no inlcio ou na execuÇáo do
objeto ora coôtràtado; c - multa dê 10$ (dêz por êento) sobre o valor contratado pela InexecuÇãô
tôta]- ou parcia] do contrato; d - suspenslo teruporária de parttcipa! elrl licitação e iÍnpêdimeato
de contratar com a Àdminigtraqão, por plazo de até 02 (dois) anos; e - dectaraÇáo de lnidoneidâdepala licitar ou contratat con a Àdnj.nistraÇào Púbtica enquanto perdularem os motivos
deterhinantes da puniÇâo ou até gue seja promovida 9ua reâbilitaÇão pelante a p!ópria autoridade
gue aplicou a penalidader f - sinuLtaneànentê, quaLque! das penal.idades càblveis fundãnentadas
na Lei 8.666/93.
12.2. Se o valor da nultâ ou indenizaÇáo dêvida não fo! recolhido no ptazo de 1
comunicaÇão ao Contratado, sêrá automaticamente deacontado da pr
que o Cont!àtadô vie. a fazer jus. aclescido de juaos moratórios
ou. quando for o caso, coblado j udj.cial.neite.

ctírgúr.f, DÉctlar rrlctlaÀ - Dr c..aDrsrçto rrL tctrnr I
1,3.1. Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos ternos des
Contraiado náo tênha concorrido de alguma forma pala o atraso,
finàncêira, devida desde a data Liríite fj,xada pala o pagamento
êfetivo pagahento da palcela. Cs encatgos rnoratórios devidos em

ÀrBERro sÀro{Áo
061. 0'72.7{4-30

lneira palceLa
de 1t (u!l po!

te instlumênto des
serâ adritida

até a data cor! n
razão do atlaso no to

ae

va1

SVSLCSNTI SIMÔES

\
-il

serão calculados com util,izaÇão da seguj.ntê fóÃruLa: EM = N r VP r I, onde: Ell - encargos
rnoratôlios; N - núnero de dias entre a data prevista para o paqamento e a do efetivo pagaítento;
VP - valor da parcela a sê! paga, e Í - lndlcê de coÍnpensaÇão financelra, assin apuradô: I -
(TX i' 100) = 365, sendo Tx = percentuâl do IPCÀ-ISGE acurulado nos últinoe doze n€ses ou, na
sua falt.a, uÍn novo lndice adotado pelo Governo Fêderal que o substitua. Na hipótesê do refelj.do
lndice estabelecido para a compensação financeila venha a se! extinto ou de gua.l-quer foma não
possa tnaj-s se! utilizado, 9ê.á adotado. eÍn gubstituiÇào, o que vie! a sê! dêterrnlnàdo pêIa
legisLaÇão entâo en vi.gor.

crÁDrurÀ DlcDÀ OqarÀ - Dr ttscEtzrçlo t (rstlo Do o a?r!o
14.1. À execuÇão do contlato se!á objeto de acoÍnpanhanento, controLe. fiscâLizaÇão e avaliação

Por representanr-e da Contlatante, designano§ para Gestor do presente qontrato o(a) Sr(a).
OtIlLDO Pl83oÀ D' OllvllRt nlt{r, poltador(a) do CPF 083.446.534-52, com Iotaçâo fixada na
Secretaria de Cu.ltura do uunj.cipio de Santa Rita - PB.

f4.2. o fiscai do Contrato, o{a) 5r(a). tIrtrO DOg 8lü!O8, portado!(a) do CPA 071,056.59!-16,
con .LotaÇão na seeletária de Culturô do Uuniclpio de Santa Rita - PB, formalnente designado,
e complovadamente habilitado pâla gerenci.a! o plesente telno, gerá o rêsponsável pelo fiel.
curnprirnento das cláusulas contratuais. inclusive as pêrtinentes âos encargos compl.ementares .

v.

cr.íEgt rÀ úcn.r egrlm - m rwr
15.l.Pala dilj"mj,r as guestôe3 decolrentes deste contrato, as partes eleger[ o Foro da CoÍlalca
santa Rita.
15.2. Po! estalêm de pleno acordo, foi lavrado o pleaente contrato eÍn 02(duàs) vias, o quâI
âssinâdo pelas paltes e por duas teste&unhas.

Sa.ta Ri PB, 28 de Junhô de 2022,

?ESTEMU}IHÀS PEIO CON E
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SECRETÁRIO DB CUTTORÀ
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ESTADO DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

ÊXÍRATO OE CONTRÁTO
OBJETO: CONTRATAÇÁO DA EMPRESA VF SHOWS PRODUÇÔES LTOA,
REFERENTE AO SHOW DE VITOR FERNANDES A SER REALIZADO NO OIA 04 DE
JULHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÁO JOÃO DO MUNICIPIO
DE SANTA RITA"/PB: lnexigibiladade de Licitação no 1N00037/2022. Vigência: Até
2810712022. considerada da data de sua assinaturâ. PARTES CONTRAÍANTES:
PREFEITURA DE SANTA RITA,/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.
DESPORTO, TURISMO E LAZER e: CT No 00309/2022 - 28.06.22 - VF SHOWS
PROOUCOES LTDA - CNPJ: 39.269.483i0001-60 - VALOR R$ 150.000,00.
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