
CONTRATO : 00098/2019~CPJ^-
CONTMTO OU. E««. SI OELEBI».

,  MiiiTir rrrrTTm artísticas LTDA, PASA PBE_ia«,au
LSL .isiE ISSTBUMSSIU NA IOB«> ABAIXO-

pio.uAuê i-"u~»sor^i"'í;J:„""RitòSko''-
ua"'M'ã;;;r TÕmaz de Aquino, 485 - Centro - VrlsilXo.' orvo^clado. Engenheiro Civil,

P«;o. ■-"'ÍL»»" í "l C". - conuro - BI.cnB» - PB, CP
Centro

Riachâo - PB, CPF
Kua Manoel Totr.az de Aquino, 48o
representaoa pele Pcereito raoio i, Tnmaz de Aauino, 21 - Casa - CentroresidíM.Le e doxiciUado na Rua Manoel . 935.081 SSP/PB. dordorTr simplesmenteavante-oÔr"carteira 'InTur'^r^nmVnFV

e do outro lado HFNRY FREITAS yo «to representado por
Identidade

noate ato?^

',86.330 .914-00,
CONTRATANTE, .T nft 30.807.711/0001-36
JÚNIOR. 2070

Sinaconttal
noq-lintes:

CLÁ.ÚSUIA PRIMEIRA - DOS FONDAMEHTOS ^ i^j^iidade n» IN00013/2019, processada noS
co.pi...uu.s ni,«»»=

:i*5íC:ini>iro de 2CC6f alteracta.

CLÁaSOlA SEGOHDA - DO OBJETO DO CONTRATO: ««ouinte atração: HEMRX FREITAS, PARA
O oresente contrato te.m por EDIÇ&O DE 2019, HO MOHICÍPIO DEAPRESEHTAÇÃO ARTÍSTICA DORANTB AS FESTIVIDADES DE REVBIDLOH BUiça"
RIACHÃO/PB.

o, ..-viço. JovAUâo .er f f "«oíl
ocA».t<., iuU.P.A<.=B" -=

p-v» PIPPP.". é p. M .5.000,.. -m. «MS,
CODIGO PISCRIMIMAÇaO

Show artístico da seguinte atração: HENRY FREITAS,
.a-a abrilhar.tar as festividades de Réveil-ori dc
r-uniciPio rio Riachâo/?3, a ser realizado no dia 01
Se Jar.eiro de 2C20 nesta cidade, com no minino

loiHaOMIN.

ONIDAOB
Show

QiaHTIPAOB P.qHXTAtãÕ
15.000,0c

Valor Total

P. TOTAL
15.000,00

15.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: -veetn nara OS casOS orevistos no .Art.
CS preços contratadas são fixos pelo período de un ano. exceto para os casos pre

Ó. o«.oo. XÍ£"oío°5r~S^S''«.iCp-a d.
0,0«»«P 0010, orópol» OO 3.3.50.35.00 -
Educação, Cultura, Esporte e Lazer: 13.392.2017.ZOdO tieinono
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

rta^^n^nírl ffe'tu!Tnf Usouraria do Co.ntratante. mediante processo regular, da .seguinte
maneira: Até trinta dias após a realização do show.

CLÁUSULA SéTIMA - DOS PRAZOS: ..nas características, e que
C prazo .máximo para a execução do ob:etc or^ contratado, ^ ^ abaixo indicado e será
adminc prorrogação nos casos previstos pila Lei 8.666/93, esta aoaix
ct.:n-.-; >ieraclo a partir da assinoitura do Contrato:

Inicio- Show a ser realizado no dia 01-de Janeiro do 2020.

o p,rt"í,on^
°"rpr,™»S^SSvp°°. ...Viço, olotlv».».. ro.l.z.<.o., d. -udP

com as respectivas cJá-rsulas do presente contrato; ..,,1 „r,o.,tacão dos serviça"^b - Proporcionar ao Contratado zotios os neios necessar:-os para a p Ç ^
contratados;



c  Notificar o Contratado soore qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serviços, ex^-ceadc a mais ampla c completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabiliriades contratuais e legais.

CLÁOSOLA KOHJi - DAS OBRIGAÇÕES DO COHTRATADO:
s  -xe.—.i.ar dev:danente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
ontcato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
re.a. tonada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b  Responscoiiipr-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação íiscal, civil,
tiibutúria e ^rabair.isco, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualauer
titüio, perante seus £orneoedore.s ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c  ■ Manter prepcsto capacitado e idôneo, aceito pelo Ccntrata.nte, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
ò  ('crm^tii e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar cs informes c
esclarecimentos solicitados;
6  - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão Interessado;
r - Não ceder, transferir ou sub-ccntratar, no todo ou era parte, o objeto deste instrumento,
."sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
o as a.s condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatóric,

aorosent.ando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CtÁOSDLA DÉCIMA - DA ALTERRÇ&O E RESCISÃO DO COHTRAZO;
Este contrato poderá ser alterado, ur.ilateral.T.ente pela Contratante ou por acordo e.ntre as
pu.tes, nos ca.-03 previstos no Artigo S5 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
c1-..sposro nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/33.
O Con-ratado fica obrigado a aceitar nas .mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até ÍSTi (vinte e cinco por ce.nto) do valor inicial
atuâ-izado ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES;
A recusa injus-a em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o

F-évia defesa, às seguintes penalidades previstas no.s Arts. 86 e 87 da

I  1 " ^ advertência; b - multa de nora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)apiicoda sobre o vaior do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio cu na execução do
ora contratado; c - multa ce 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela

inexecuçao total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de particioar em licitação e
-.P dime.nuo de contratar com a Adninistração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração

ii.idoneidaoe para licitar ou co.nnratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
ceuerm.inantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria

•und-me-tL^"'' apiiccu a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis-uncíeirr.er.tacL^f} na Lex 8.666/93.

CLÁÜSOIA DSCZKA SEGUNDA - DO FORO:

■Araruií.'"'"^'' questões aecorrentes doste contrato, as partes elegem o Foto da Comarca de

/•ts pot estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vaias.si.aado peias partes e por duas testemunhas.

TESIEMtJNiy^S

IP-

PB, 18 de Dezembro de 2019.

FÁBIO MOURA DE MOURA
Prefeito
CPF: 486.330.974-00

PELO CONTRATADO

^^11'JO^PRODUÇ^ ARTÍSTICAS LTDA
LEONARDO MARTINS DE MEDEIROS
CPF: 007.504.724-13


