
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

COMISSÄO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE N° INO0007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220311IN0O007

cONTRATo N°: 00023/2022-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAMA PREFETURA MUNICIPAL DE 

NOVA OLINDA E ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI, 

PARA EXECUÇÃO DE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

SERVIÇOO cONFORME DISCRIMINADO NESTE 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Nova Olinda - Rua Duque de Cadias. SN Centro 
Nova Olinda- PB, CNPU n° 08.889.297/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito Diogo Richeli Rosas. Brasileiro, Sltieira. 
residente e domiciliado na Travessa Tiradentes, .SN Centro Nova Olinda - PB, CPF n 105.929.61443. Cartera de 
ldentidade n 4.012.168 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ONE PLAY GRAVADORA E 
PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI R CON AMARAL MELLo, 116 CASA VERDE - SAO PAULO SP CN 

34.643.207/0o001-04, neste ato representado por Caroline Beatriz Meireles, Brasileira, Representante, residente e damcado 
na Rua Con Amaral Melo, 116, Casa Verde São Paulo - SP, CPF 441.137.582-59, Carteira de Identidade n 452493541
SSP/SP, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrsto, o qual se 

regerá pelas cláusulase condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DOS FUNDAMENTOS 
Este contrato decore da Inexigibilidade de Licitação n° INOOO07/2022,processada nas termos da Lei Federal n* 8.666. de 21 
de Junho de 1993; Lei Complementar n 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente,consider adas as ateregões
posteriores das referidas nomas. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO: 

O presente corntratotem por objeto: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃODE SHOW COM FELIPE AMORIM DURANTE AS FESTIMDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO 2022 NA CIDADE DE NOVA 

OLINDA-PB.

o serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçóes expressas neste instnumento, proposta 
apresentada, especificaçães técnicas corespondentes, processo de Inexigibilidadede Licitação n INOOOO7/2022 e instruçães
do Contratante, documerntos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente cotrato, independente de transcrição; e 
sob o regime de empreitada por preço unit�rio. 

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

cóDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL 

coNTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO FELIPE AMORIM PARA 
APRESENTÁÇÃO DURANTE O EVENTO FESTVO DA 19 DE JUNHO DE 
2022 DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPAD0 2022 COM 
DURAÇA0 DE 2 HORAS DE SHOW DO ARTISTA NA CIDADE DE NOVA 

OLINDA-FPB 

1 SHOW 100.000,00 100.000,00

Total 100.000 .00 

CLÁUSULA QUARTA -Do REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO: 
Os preços contratados são fixos e ireajustáveis no prazo de um ano. 

CLÁUSULA QUINTA DA DOTAÇ�O: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
Recursos Próprios do Municipio de Nova Olinda: 
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE 
13 392 1011 2053 Promoção de Eventos Sociais, Culturaise Artisticos 
3390.39 99 150010000utros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo 
Contratante, da seguinte maneira: Para ocorer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZos E DA VIGÉNCIA: 
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorogação nas 
condições e hipóteses previstas no Art. 57, S 1°, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicadose serão considerados da emissão da 
Ordem de Serviço: 
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a Início: 3 (três) dias; 
b- Condusão: 8 (oito) dias. 
A vigência do presente contrato será deteminada: até o final do exercício financeiro de 2022, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÖES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato; 
b- Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado; 
C - Notificar o Contratado sobre qualquer iregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaç�ão, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; d- Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da noma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e 
subsidio de infomações pertinentes a essas atribuições. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO cONTRATADO: 
a- Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parámetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observåncia aos prazos estipulados 
b- Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como 
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razao da 
execução do objeta contratado 
C Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos 
d- Pemitir e facilitara fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados e- Sera 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 ôrgão 

interessado;
f- Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida 
autorização expressa do Contratante

9 arterurantea vigénca do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçóes de 
regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante Os 
documentos necessänios, sempre que solicitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 

8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 
serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, $ 1° da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o 
limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA D�CIMA PRIMEIRA DO RECEBIMENTO: 
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e 
prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao, conforme o caso, as disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia 

defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a-advertencia; b - multa de mora 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- muta de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato, d 

SUspensão temporáña de participar em lictação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) 
anos; e - declaração de inidoneidade para lidtar ou contratar com a Administração Püblica enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,f
-Simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
Se o valor da muta ou indernização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será 
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mes, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nas termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorido
de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no 
pagamento serão calculadaos com utilização da seguinte fórmula: EM = N* VP x , onde: EM = encargos moratórios, N= 
número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga, el = 

indice de compensação financeira. asim apurado: I = (TX+ 100)+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos 

ltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
indice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação entäo erm vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Piancó-pb.
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E. por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas 
testemunhas. 

Nova Olinda - PB, 28 de Março de 2022. 

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE 

DsGO RICHELLI ROSAS 
Prefeito 
105.929.614-43 

PELO CONTRATADO 

ONE PLAY-GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS 
EIRELI 
CAROLINE BEATRIZ MEIRELES 
441.137.588-59 
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ESTADO DA PARAIB3A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

ORDEM DE SERVIÇO 

Nova Olinda - PB, 04 de Abril de 2022. 

Executante: ONE PLAY- GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI 

Prezados Senhores, 

Fica autorizado o inicio da execução do serviço abaixo indicado, nos termos do respectivo processo licitatório - Inexigibilidade 
n° INO0007/2022. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GRUPos MUSICAIs DE RENOMES PARA APRESENTAÇ DE SHOW cOM FELIPE 
AMORIM DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADo 2022 NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB: 

cÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL 
CONTRATAÇÃO DE 01 SHOW ARTISTICco COM FELIPE AMORIM PARA SHON 
APRESENTAÇAO DURANTE O EVENT0 FESTIVO DIA 19 DE JUNHO DE 
2022 DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO 2022 COM 
DURAÇAO DE 2 HORAS DE SHOW DO ARTISTA NA CIDADE DE NOVA 
OLINDA-PB 

100.000,00 100.000,00 

Total 100.000,00 

INICIO: No prazo máximo de 3 (três) dias a partir desta data. 

Salienta-se que o serviço ora autorizado deverá ser executado em observância ao disposto no processo licitatôrio acima 
indicado, inclusive de acordo com o instrumento de ajuste correspondente Contrato n° 00023/2022-CPL 

Atenciosamente, 

DIOGO RÍCHELLI ROSAS 
Pyefeito 

Ciente do executante - 04.04.22 

ONE PLAY- GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI 
CNPJ n° 34.643.207/0001-04 
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