
CONTRATO N»; 00054/2019-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA HOMICIPAI. DE nranaSn
E HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. PARA PRRRTArÃft riF Qi=-i>wTrr.c
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 - Riachão - 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

Identidade n» 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente
®  HgMR* FREITAS PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA - ROA AGUINALDO Grmt^i.JÚNIOR, 2070 - CAITOELArIA - NATAL - RM. CMPJ n« 30.807.771/0001-56. neste ato representado tK>r

toonMdo ttortina de Madeiroa, Brasileiro, Divorciado. Eapresário. residente e donieAliado n«
^onso Pena, 957, Apto 503 - Tirol - Natal - Rn7 CPF n" 007.504.724-13. Carteira de

Identidade—n" 1.497.550 SSP/RN, doravant». «<iiiplesiiiente CONTRATADO, decidiram ãs partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes: ^

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
pte contrato decorre da licitação modalidade Inexigibilidade n» IN00005/2019, processada nos
termos da Lei Federal n» 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n« 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada. . u-s

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO;
contrato tem por objeto: Show artístico da seguinte atração: HENRY FREITAS, para

^rilhaatar as festividades de emancipação política do município de Riachão/PB - edição de

deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Inexigibilidade n» IN00005/2019 e instruções do Contratante, documentos
sses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

CÓDIGO PISCR1MIHRÇÃO
:»now artistico da seguinte atração: HENRY FREITAS,
para abrilhantar as festividades de emancipação
política do município de Riachão/PB - Edição de
2019, a ser realizado no dia 27 de abril de 2019
nesta cidade.

Show 1

P.UNITÁRIO

12.000,00

/alor Total:

P. TOTAL

12.000,00

12.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

65,''sf" r6«r5fLeil!666'/93'.^''° previstos no Art.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação

^"icialmente, 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:

Edu^ã^ Recursos Próprios do Município de Riachão: 02.060 - Secretaria Municipal de
®  13.392.2017.2026 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 -Outros Serviços da Tercexros - Pessoa JUridica.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

-9uinte

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características e aue
P""ogaçáo nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e ser!

conoiderado a partir da assinatura do Contrato:
Inicio: Show a ser realizado no dia 27 de abril de 2019.
Conclusão: Realização do show acima mencionado

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados de arerrir.
com as respectivas cláusulas do presente contrato; realizados, de acordo

co!traTÍdoT/'°"^'' Contratado todos os meios necessários para a f^Lel prestação dos serviç
rdo/ j

w




