
CONTRATO N»: 00079/2017.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIACHÃO E JOSÉ DE FREITAS ADELINO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão -
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachâo - PB, CNPJ n« 01.612.770/0001-58, neste ato
representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF
n» 486.330.974-00, Carteira de Identidade n« 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente
CONT^TANTE, e do outro lado JOSÉ DE FREITAS ADELINO - ROA JOSÉ ODEO gBBMftMDES, 106 - AABB -
OIRAÚMA - PB. CPF n» 288.390.668-88, neste ato representado por José de Freitas Adelino,
Brasileiro, Solteiro, Autônomo, residente e domiciliado na Rua Joaé Odao Fernandes, 106, AABB
- Oiraána - PB, CPF n» 288.390.668-88, Carteira de Identidade n» 003.727.966 SESDS, doravante
simplesBiente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Inexigibilidade n' INOOOlO/2017, processada nos
termos da Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar ns 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação do Shovr Artístico da Atração: Forrozâo Zé de
Freitas - a ser realizado no dia 29 de Julho de 2017, nas Festividades de Santana no Sitio
Salgadinho do Município de Riachão/PB - 2017.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Inexigibilidade n» INOOOlO/2017 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §S 5® e 6®, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2017: Recursoa Próprios do Município de Riachão: 06.00 - Secretaria de Educação e
Cultura - 13.392.2017.2026 - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Pessoa
Física.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DO SHON.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Início: Show a ser Realizado no dia 29 de Julho de 2017, com duração mínima de 2 (duas) horas.
Conclusão: Realização do Show acima mencionado.

o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro
de 2017, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato; J
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados; /
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularjCS^áe e/coabyáda quanto à qualidade dos
serviços, exercendo a mais ampla e completa fisc^iza;^o, o^ué não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legaie.




