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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00066/2018.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS E O SENHOR ADELITON DOS SANTO^
ALVES. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: uibOKiMINADO

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZiNHnq
- Pilõezinhos/PB, CNPJ n' 08.788 903™ W 90 neste ató SenfaL"

cÓnT^ANTE 965.969.374-53, doravante denômfad^tesmln^^^
?04 380 ulso e RG de n"3^^ no CPF"

Inan . 3.991.308 SSP PB, residente e domiciliado na Rua Almeida Concris - 74 - Gramame"®®'® ®'° representado peio mesmo, doravante denominada simplesmente CONTRATADA
segúInTeT: ° ° ^®9erá peÍTs Slas e oonJfçôes
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre nos termos da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

se apresentar no dia 17/01/2018 nos Festeios de SãoSebastião, na Praça Sao Sebastião, Centro - Pilõezinhos/PB.

. =HSss:~~^^ =
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS),

de apresentação 22h00min e duraçao de 01h30mln (uma hora e trinta minutos) 17/01/2018
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

O preço contratado é fixo.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser restabelecida a raiarân ^
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II Alínea d da I ei fi M ?
documental e requerimento expresso da Contratada. ' ' - 93, mediante comprovação

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:



RECURSOS PRÓPRIOS
'Dotação consignada no orçamento vigente 2018
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

®f®tuados na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular da seguinte maneira-

entíe a^S assinatura do contrato e o restante antes de sua apresentação, mediante acordoentre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

^áximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características e que não admite
proTOgaçao nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo Indicado e será considerado a partir da date do

início; 17/01/2018
Conclusão: 17/01/2018

datrde°sutSs1natura° até o dia 31 de Dezembro de 2018, considerado da
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

do premente Str"'°' efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas
b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

^ Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços exercendo ama,s ampla e complete fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsl^ades
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

á - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato dentro do»

obseS%oTpíSot®es« ° contratual, com

trahaítuet=°"h®'"''^^'^'®® ® Obrigações concernentes à legislação fiscal civil tributária e
ornleSec ® oompromissos assumidos, a qualqurtrtulo perfnte sLsfornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; H uiquer muio, perante seus

íepret^te In^t^Tr^en^e^S^^ P® ®°"trato, que o
d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os Informes e esclarecimentos solicitados;

do'io P®'os danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culoa ou

d» Sm.': ® ̂ !?/ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes nos caso<;

8.666/93. ^ ^ rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 é 79 da Lei



o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões oue se

f  atualizado do consto T noreforma de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para seus acréscimos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta da Contratada em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos ieoais serân
apiicadas as seguintes penalidades a critério da Contratante: . preceitos legais, serão

a. Advertência;
b. Muita de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na

entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado-
c. M^ta de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçâo total ou parcial deste contrato-

Simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira/PB.

e po?dtas testemírlha" ° ° P^^es

Pilõezinhos - PB, 16 de Janeiro de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEI"(^A MUNICIPAL DE PILOEZINHOS
MÔNÍCArRíSTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

965.969.374-53

PELA CONTRATADA

adéliton dos sán
ADELITON DOS SANTOS ALVES
Administrador
104.380.144-80


