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ESTÀDO DÀ PÀXÀÍBÀ

PRETEITI'RÀ MUNICIPÀ]. DE SÀNTÀ RITÀ
COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

CONTRÀIO N" I OO3l2 / 2022-CPL
PROCESSO À.DMINISIRÀEIVO NO L94/2022
INEXIGIBIÚIDÀDE N" INOOO38,/2022

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE
SÀNTÀ R]TÀ, POR INTERMÉDIO DÀ SECRETAR]À DE CULTURÀ E A EMPRESA IIÀRI
EERNÀNDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDÀ, PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO
CONFORME DISCR]MINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMÀ ÀBÀIXO:

Pelo presentê instrumênto dê contrato, de um fado a Prefeiturà Municipat de Santa Rita, CNPJ n.
0 9 . 1 5 9 . 6 6 6 ,/ 0 0 0 1 - 6 1 , por intermédio da SECREIÀRLA DE CITLTI RA, DESPORTO, TURISUO IÂZER, situada
na Rua virginio veloso Borges, s/no, Loteamênto Jardim Miritâmia - centro, cEp: 5g.300-2?0,
Sânta Rita, Estado da Paraiba, neste ato represêntâda Pelo(a) Senhor(a) Í|ENDE! Og amú,fO VICEtffE,
CPF no 033.305.764-30, doravante simplesmente COIüIRÀIÀ,§IE, e do outro lado MÀRI FERNÀIIDEZ EVENIOS
E PRODUCOES tTDÀ - ÀV OLIVE]RÀ PÀIVA, 1600 - CIDADE DOS TUNCIONARIOS - EORTÀLEZÀ - CE, CNPJ N'
4 1 . 8 5 I ' 7 2 0 ,/ 0 0 0 1 - 7 0 , neste ato represênrado por FB,ANcrsco WÀGNER ÀLvEs BARBosÀ FrLEo, cpE n"
024.318.253_88, doravante slmplesmenle CoNTRÀTÀDo, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pefas cláusufâs e condições seguintês:

cuiusur,n pRrMErnÀ - Dos Ft NDàuElrros:
1.1.Estê contrato dêcôrre da loêr.igibilidadê de LicitâÇão n" INOOO3S/2022, processada nos termos
da Lei rederar n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi comptementar n" 123, de 14 de Dezêmbro de
2006; e legislaÇâo pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das rêferidâs normâs.

cÍ.iíustIlÀ sEGt DrDÀ - Do oBJEro:
2.1. o presente contrato tem por objeto: coNaRÀTÀÇÃo DÀ ET{PRESà MÀRI FERNÀDIDEZ EvENTos E
PRODUÇÕES LTDÀ, REFERENTE ÀO SHOW DE " !{ARI FER}IÀ}IDEZ" À SER RE,ÀIIZÀDO NO DIÀ 01 DE !'ULHO DE
2022, EI/JT, VIRTI'DE DÀS FESTIVÍDÀDES DE SÃO JOÃO DO MT'NICTPIO DE SÀNTÀ RITÀ,/PB.

2.2. o serviço deverá ser exêcutado rigorosamênte cle acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaçôes técnlcas correspondente6, processo deInêxiEibilidade dê Licitação a" IN00038/2022 e instruÇões do Côntratante, documêntos esses que
ficam fazendo partes lntegrantes do presente contrato, indepeodente de transcriÇào.

CLi{USULÀ TERCEIRA - DO 
',OR 

E PREçOS:
3.1.o valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 160.ooo,oo (cENTo E sEssErürÀ
MÍL REAIS) .

CODIGO D I SCRII.{INÀÇÃO
coNTRÀTÀÇÃo DÀ EMPRESÀ uÀRI FERNÀNDEZ
PRoDUÇÔES lTDÀ, RE!'ERENTE Ào sgow
IERNÀNDEZ,, À SER REÀTIZÃDO NO DIÀ 01 DE

T'NIDÀDE OUÀNTIDÀDE P.T'NITÀRIO P, TOTÀI

294, *, vrRTuDE DÀs restrvtpÀDss oe EÀo
MI'NICIPIO DE SÀNTÀ RITÀ/PB.

JOÀO DO
160 .000,00 160.000,00

Total. : 160.000 , 00

cu(usrrÀ eoÀRTÀ - Do REAJusrÀrirENÍo Etr sENTtDo EsTRrro:
4.1, Os preÇos contratados sâo fixos e irl:eajustáveis no prâzo de um ano,
4.2. Dentro dô prazo dê vigência do contrato e mediante soticitaçàô do Contratado, os preÇos
poderão sofrer reajuste após o interiegno de um ano, na mesmâ proporÇão da variação vêrifiêada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresêntaÇâo da assinatura do contrato,
exclusivamentê para as obrigaÇôes iniciadas e êoncluidas âpós a ocoriência da anualldadê.

Nos reajustes subsêquentês ao priroeiro, o interregnô minino dê um ano será contado a partir
efeitos financêiros do ú.ltimo rêaiuste.

No caso de atraso ou não divulgaÇão do indice de reajustamento, o contratantê pagará ao
Contrâtado a importância ca1culâda pela última variaÇâo conhecidâ, Iiquidando â diferença
corrêspondêntê tào l-ogô seja divulqado o indice dêfinitivo. Ficâ o Contratadô obriqâdo a
apresentar memória de cáfculo referentê âo reajustamênto de prêços do valor remanescentê, sempre
quê este ocorrer,
4.5' Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado pala rêajuste sêrá, obr:igatoriamênte, o definitivo.
Caso o índicê estabelêcldo para reajustamênto venha a ser extinto ou dê qualquer forma não possa
rnais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 1êgis1aÇão
êntáo em vigor.
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CIÁUSu,À QUINTÀ - DÀ DoTÀÇÃo:
5.1.Às despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento
Recursos Próprios do Município de Santa Rita:
I,NIDÀDE ORÇÀIIENTÁRIÀ: O2.1OO - SECREIÀRIÀ DE CT,I!'URÀ, ESPORTE, TT'RISIio E IÂZER
PROJEAO ÀTrVrDÀDE: 13.392.1018.204? - REAT IZÀÇÕES DE EVENTOS CULTURÀrS
ELET ENTOS DE DESPESÀS: 33.9039 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOÀ JIrRÍDI
FONTE DE RECT'RSOS: 5OO _ RECURSOS NÀO VINCUIÀDOS DE IMPOSTOS

CLJ{USULÀ SEXTÀ - DO PAGÀUENTO:
6.1.Pêra efetrvêÇão dos pagamentos respectivos/ deverào

Fazenda Municipal do domicllio do proponênte, devidamêntê atualizada;
6,2.O não cumprimênto do subitêm anterior, impticará na sustâÇáo do pagamento que
processado após a aplrêsentaçào das l:êferidas certidóes, não podendo ser considerado
pagamênto.
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cLiiust,IÀ sÉrÍxÀ - Dos pRÀzos E DÀ ur6ENcrÀ:
7.1.os prazôs máximos dê início dê êtapas dê exêcuÇão ê de conclusão do objêto ôra contratado,
que admitem prorroqaçáo nas condiÇÕes ê hipótesês prêvistas no Àrt. 57, S 1., da Lêr 8.666/93,
estão abaixo indicados e ser.ão considerados da asslnatura do Contrato:
a - Início: 2 (dois) dias;
b - Concfusão: 1 (um) dia.
À vigência do presentê contrato sêrá determinada: atê 29/07/2022, considerada da data de sua
assinatura; podêndo ser prornogada nos termos do Àrt. 57, dâ Lei 8,666193,

c iusu,À orrÀvÀ - DAs oBRrcÀçõEs Do corrrRÀrÀNaE:
a - Efetuâr ô pagamênto relativo a êxêcuÇão do sêrvj-Çô efetivamêntê rêalizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presentê contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para a fief êxêcuÇâo do serviÇo
contratado;
c - Notificar o Contratâdo sobre qualquer irregula!idâde encontrada quantô à qualidade do
sêrviqo, êxercêndo a rnais amplâ e completa flscalizaÇão, o quê não exime o Contratâdo de sua§
rêsponsabi I idàdês contratuàis e Iegais;
d - Designar replêsentêntes corn atribuiçóes de Gesto! ê Eiscal deste contrâto, nos têrmos da
norma vigente, êspecialmente para acompanhar ê fiscalizar a sua exêcuÇão, respectivamentê,
permitida a contratação de tercêirôs para assistência e subsidio dê informaÇôes pêrtinêntes a
essas atribuiÇôes.

c (usurÀ itor{À - DÀs oBRrcÀçÕEs Do corÍTRttÀDo:
a - Executar devidamêntê o serviço descrito na C1áusu1a correspondente do pr.esente contrato,
dentro dos melhores parâmetros dê qualidade êstabefecidos para o ramo de atividadê relacionada
âo objeto contratuaf, com observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por tôdôs os ônus ê ôbrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civif,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a quâ1quêr
títuIo. pelante sêus fornêcedorês ou te!cêiros em razâo da execuÇào do objêto contratado,.
c - Mantêr preposto capacitado e idônêô, aceito pelo Côntratante, quando da execuÇão do contrato,
quê o represêntê integralmente em todos os sêus atos;
d - Pelrnitir e facifitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prêstar os infornês ê
esclarecLmenLos sol iciLados;
e - Sel:á rêsponsáve1 pêlos danos causados diretamentê ao Contratante ou a terceiros, decorrêntes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa rêsponsabilidade
â fiscalizaÇãô ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f _ Não ceder, tr:ansferir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objeto destê instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização êxpressã do Contratante;
q - Manter, durânte a vigência do contrato, em conpalibilidadê com as obrigaÇões assurnidas,
todas as condiÇões de regularidade e quafificaÇão exigidas no respectivo procêsso de contrataÇão
dirêta, apresentando ao Contratante os documêntos necessários, sêmpre que solicitado.

cu(usúÍ,À DÉcrtiÀ - DÀ Àr.TERÀÇÃo E REscrsÃo:
10.1. Este contrato poderá sêr alterado com â devida justificativa, unilâtêrâlmente pelo
Côntratantê ou por acordo êntre as partês, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindidô, de
pleno dirêito, conforme o disposto nos Àrts, ''l"l ,'lB e 79, todos da Lei 8.666193.
10.2. o Contratâdo fica obrigado a aceitar, nâs mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizêrem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Àrt- 65, S 1. da Lêi
8.666/93. Nênhum acréscimo ou suprêssão poder:á exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo cêlebrado êntrê os contratantês-

CIJiosULÀ DÉCIMÀ PRITTGIRÀ - Do RECEBI}'ENIo:
11.1. Executado o presêntê contrato e observadas as condiçôes de adimplemento das obrlgaçôes
pactuadas, os procedinêntos e prazos para receber o seu objeto pêIo Contratantê obêdêcerão,
conformê ô caso, às disposiÇôes dos Àrts. 13 a 16, da tei 8.666193.

FRANCISCO

4.6. Na ausência dê prevj.são legal quânto ao índice substituto, as partes êleqerão novo indice
oficial, para rêajustamênto do preÇo do vafo! rêmanescentê, por meio dê termo aditivo.
4.7. O reajustê pode!á sêr realizado por apostllaroento.
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cráust !À DÉcDar sEGoíDÀ - DÀs pENÀuDtDEs:
12.1. À rêcusa injusta em deixar de cuínprir as obrigâÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará
o contratado, ga!ântida a prévia defesa, às seguintes penaLidadês previstas nos Àrts. g6 e g?
da Lei. 8.666/93: a - advêrtência; b - murta de mora de 0,5% (zêro virgul.a cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na exêcuÇáô do
objeto ora contratado; c - multa de 10* (dez por cêntô) sobre o vafor contratado pela inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - suspensáo têmpôrária de participar em licitaÇão e impedimento
de contratar com â ÃdministraÇão, por prâzo de até 02 (dois) anos; e - dêclaraÇâo de inidôneidade
Pârà licitar ou cont!àtar com a Àdministração Púb1j.ca ênquanto perdurarêm os motivos
determinantes da Punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridadê
que àplicou a penalidâde; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas
na Lei 8.666/93 -

12.2. sê o valor da mufta ou indenlzação dêvida não for recolhido no prazo de
coÍnunicaÇãô ao Contratado, será autonaticamentê descontado dà primeiaa parcela
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros noratórios de 19 (un por
ou, quando fôr o caso, cobrado judicj.alnente.

cl,iíus(,rÀ oÉcrua tgncrtu - DÀ coupENsÀç.úo FrNÀNcErRÀ:
13.1. Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos
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termos deste instrumento, desd eo
Contratado nào tênhâ concorrido de a.Lguma forma para o atlaso, sêl:á admiti,da
financeira, dêvida desdê a data l-imi-tê fixàda para o pagamênto até a data cor!ê
efetivo pâgamento da parcela. Os encargos moratórios dêvidos em razão do atlaso no

aÇ

to
serâo calculados com utilizaÇâo da sêguinte fórmufa: EM: N x Vp x I, onde: EM: encargos
morâtórios; N = número de dias êntre a data prevista para o paganento ê a dô efetivo pagamento;
VP = val-or da parcela a ser paga; e I = indicê de compensaçào financeira, assirn apurado: I:
(TX + 100) : 365, sendo Tx : pe!:centual do IPcÀ IBGE acumu.Lado nos úItimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indicê adotado pelo Govêrno Federal quê o substitua. Na hipótêsê do rêferido
indice estabêl.ecidô para a compênsaÇão financeira vênha a ser extinto ou dê qualquer forma não
possà mais ser utj.lizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinado pêIa
legislaÇão entáo em vigor.

c,.ÁusuLÀ DÉcrríÀ OIrrRrÀ - DÀ Frscr,lrzÀção E GEsrÀo Do coNrRÀto
14.1. À êxecuÇão do contrato será objêto dê acompanhamento, côntrole. fiscalizaÇão ê àvaliaÇão

por rêplesentante da Contratante. designamos para Gestor do prêsentê contrato o(a) Sr(a) .
GERÀIDO PESSOÀ D' OLIVEIRÀ IÍEIO. portador(â) do CPF 083.446.534-52, com fotaÇão fixada na
Secrêtarla de Cultura do Municipio de Santa Rita PB.

14.2. O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). I!AGO DOS SÀttEOS, portador(a) do Cpf 071.056.594-16.
côm lotaçào na Secretária dê Cuftura do Município de Santa Ritâ PB, forma.l-nente desj.gnado,
e comprovadamente habil-itado para gerenciar o prêsênte termo, será o responsávê1 pêto fiê1
cumprimênto das cláusulas contratuais, inclusivê as pertinentes aos êncargôs cômplementares.

ctÁusur.À DÉcr r err rÀ - Do FoRo:
15.1.Para dirlm.i! âs questões decorrentês dêstê contrato, as pâttês elegem o Foro da ComaÍca
Santa Rita.
15,2. Por êstarem de pleno acôrdo, foi lavrado o presente contrato êÍn 02(duas) vias, o qual
assinado pelas partes e por duas testemunhâs.

Santa Rita PB, 30 de Junho dê 2022.

TESTEMUNHÀS

PELO CON? ÀN

HENDEL VI
PELO CONTBÀTADO

de

FRANCISCO WAGNEN ALVÉ5
BARBOSA FlLHOio243l825388

^shàdô 
d. íom. d'9 riàl por F R 
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}IÀRI I'ERNÀNDEZ EVEII'IOS E PRODUCOES LTDÀ
CNPJ n ' 4 1 . I 5 I . 7 2 0 / 0 0 O I - I ô



ESTADO DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, OÊSPORTO, TURISMO E LAZER

9_

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARI FERNANDEZ EVENTOS E
PRODUÇÔES LTDA. REFERENTE AO SHOW DE 'MARI FERNANDEZ" A SER
REALIZADO NO DiA 01 DE JULHO OE 2022. EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE
sÂo JoÁo Do MUNtctPto DE SANTA RtTÁJpB: tnexigibitidade de Licitação no
1N00038/2022 Vigência: Até 2910712022, considerada dâ data de sua
assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA DE SANTA RtTÁJpB, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURTSMO E LAZER ê: CT No
0031212022 - 30.06.22 . MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA _ CNPJ:
41 .858.72010001-70 -VALOR RS 160.000.00.
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