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coNTRATO N.. 007/2Í20
PROCr ìSO LtCtÌ.ìïóRtO N" 00F "-.r
tNEXtGtB,; TDADE No 001/2020

DATA/LOCAL HORARIO

17 tA1t202A
21 21t1

\ I / .lV l\ !'rr
CONTRATAçÃO
APRESENTAçÃO

QTD.
APRESENTAÇÃO

DE EMPRESA PARA
ARTíSTICA NA

COUEMORAçÃO'A FESTA ESTAçÃO ARTE

Frï.#;r8trrËiii,ïirü,ïf,sì*
coMUNtcAçÃo E EVENToS LTDA - EPP,
NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O MUNICÍPlO:.") PAULISTA, pessoa juridica de direito público intemo, com sede na Praç€ Agamenon
Magaihães . io, Centrc Paulista/PE inscrito no CNPJ/MF sob o no 10 408 839/0001-17, por mero da
Secretaria Je Dege'!{olvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida PreÍeito
Gerardo L,nho Alve. 222- Maranguape l- Pãulista/PE, neste ato representada, por seu Secretário,
noÍìrÌa -J atravé3 da PoÍaÍra iÍ 99912'j19. Si' Jorge Rocha Leite Júnior. bíasileiro, casado,
Êulrli ':ário, poÍt?doÍ da Cécr;ie de lde-;iid,âds n' 448'1830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n'.
84-..27551-8' Íesidente ; iornici'aCo :-esfa ciCade de Pauhsta/PE. doÍãJerite denominado
s ìplesmêntÉj CONTRATA.IT iE

CONTR/i íADÂ: SUPERART C(-'I'iIUNICAçÃO E EVENTOS LTDA - EPP, PESSOA JUTídiCA dE d Eito
onvao:. ii.scrrra no CNPJ/MF iob o no 13485 518/0001-04. com sede na Rua Carrir; AntÔnio de
Frân,'0, C2, Cesa A. OutÍo P ,:; , Oiinda/PE, CEP: 53.370-263, neste ato representada por seu trtular.
Sr Sidcley Herrrique d's Santog, oÍasileiro. divorciado, empresário, portador da rlNH n'
1iJ790382998 }NT/PE, rr j,cr..o no CPF/MF sob o no 83? 492 304-72, residente e domiciliado na Rua
Costa Azul, 1554, Ca".1: 2, Pau Amarelo Paulista/PE, CEP: 53 435-560, doravant'. denominada
simolesmente CONTE,TÍ. A DA

FUNDAMENTAçÃO .lUníOrCn

Fundamenta-se o presente instrumento no Processo n' 006/2020 Inexigibilidaíle no 00112020.
elaborada pela Comissão Permanente de L citação de Materiais e Serviços, instituida por meio da
PoÍtaria no 449/2019, datada de 23 de abril oe 2019, regìda oela Lei n" 8.666/í993 e suas alteraçÕes
posteriores cujo relatório conclusivo da CL.nissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços e
a prop'ita cja CONTRATADA integram o prese'Ìte termo, i'Ìcjependente de transcriÉo

CúUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO

o presente coni:ato tem como obtelo a coNTRr.TAÇÃo DE EMPRESA PARA .\PRESENTAçÃO

ARÌisTIcA NA coMEMoFÁcÀ9 "A FESTA ÉSTAçÃO ARTE E CULTURÂ", DO MUNICíPIO DO
PÂ JLISTA/PE, no dia 17 de ja'rei' ' de 2020

çl-AusuLA sEGu!!4. - DO5 PPEçOS

O custo com a contratâção das àtraçóes artístic€s com à importância de RS 30.000,00 (Ìrinta mil
Íeais), conforme descrição da rabêla abaixo:

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PruAZOS

Praç€ Agâmenon Magalhâes, s/^ Cent!'o - Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone: 34313636 E-mail: p-qglsia@prsljglq4ggsy-bJ çn"'..; r0.408.839/0001-17

"8 og

%.rot

Valor Totâl Global; 30.000,00 (T

NOME DA
ATRAçÃO

VALORES (R$)

UNITÁRIO TOTAL \
01 30.000,00 30 000.00 \ ò
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cúusuLA TERcEtRÂ - Dos pMzos

3.í A CONÌRÁTADA fica obrigeda â âpreseniar as atraçóes eÉíslicâs conÍatactãs nos diâspÍedereÍhrnedos confoÍme tabera constante da cráusure segunda, coníorme cronograma rá deierminadoreferênle à prestaçáo dos servrços aíistrcos a serem execurâdos nos rocais inãrcâdos, atêndendo àsolÉtação da Secr€te.ie de O€s€nvotviÍnento Econômlco, TuriÊmo e Cuttura do Município doPauliBta

cúusuLA ouaRTA - Do atúpaRo LEGAL

4.'1. A lavratiiÍa do presente contrato decoÍre da reerizaçáo da Inêxrgibiridad€ no ooí/zo2o, rearizade com
Íundamento no AÉ. 25. inc. t de Lei no 8.666/j993 e áltereÇóes Do-steriores

4.2..Â prestâção do serviço âdistjco lor ralíicada em íãvor da CONTRÁÌAOA contorme despacho do
Prefeito do M!nicípro do Paulista. e)€rado no proce3so n. 006/2020

4 3 o presenre contrâto eslá vinculado à Inoxrgibiridado n'ooí/2020, para tento deve ser Inrerpretado
em consonàncie eo ali previsto, nos casos duvdosos

cúUSULA oUINTA - DA ExEcUÇÃo Do coNTRATo

5,í A execução deste contrato bem como os casos hele omissos. regulaÊse_ão petas ctâusules
conlÉtuars e pelos preceitos de Oireilo públìco, aplicando-se thes, supletivam;nte os panclpios da Teoria
Gerardos contÍaros e aô disposiçôes de DiÍeiio píivado, na formâ do ÀÉ. 54 da Loi8.688/ígg3 e âheráçôesposÌenores, combinâdo com o Inc|3o Xll do Art.55, do lnesmo diploma tegat

cúusu|-A sExÌa - DA vtcÊNcta E oA ÊFtcÁclA

5.1 O periodo de vigênc|a dest€ contrato será de í20 {cento e vinte a as), e conlaí dâ date de sua
asslnatura, quatsela deí7d€janokode2020aí6domàiode2O2O sendo o dia de execução o diã í7
do jânoiro de 2020 como já determinado e descrito na cláusula segunda deste contrato podendo sefprorrogado nos teÍhos detheados na L€i 0.666/1993

cúUSULA sÉTIMA - oAs oBRIGAÇÓES Do CoNÍRÁTANÌE

7.í Caberá à CONÏRAÌANTE:

7,1,'l Prester ãs níoÍmeções e os esclarecimentos atinenles eo objelo do oresente contrslo oue
venhem a 3er solicÌtâdos peta CONTR^TADA;

7.í.2 EÍetuar o pagameôto à CONTRATAOA em coníormidade com o cronoqrema da Secretaria de
Frnanç€s do Municipio do Pauliste e desde que o selvrço conlratado estetâ e; conÍormidâd€ com a
sohcnaçáo eÍer.iada peto CONTRÁÌANTE

7.í.3 Exigir, por intermédio de Soc.otlda do Desenvolvtmonto Econômico Tuismo e Cultura
que e CONÌRÁTADA ãpresente comprovente de quitação de regutaridade autoral no prszo
estabelecÌdo no pesenle instrumento contratual

cúusuLA otrava - DAs oBRtGAçóEs DA coNÌMTADA

8.í Câberá à CONTMTADA

8.í.í. Oesempenhar os serviços de forrnâ preclsa e eÍcaz:

PraçÊ Agem€non Megalhães, si/n, Centro - Páulist8,/PE CEP 53 401-441
Fonei 3433-3636 E-mailr oaulistâ@oaulisla.oe.oov.br CNPJ: 10 40E E39/0001-'17
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8.í.2. Efetuâr os serviços de acordo clm as deteminâçóes dâ SecÍotaria de Oesonvolvlmonto
Econômico, TuriSmo ê Cultura observadas as determrnações estebelêcdes nêste conlrato, bem
como es rormâs legars IncrdenÌes sobre a re'açào JUridr;e edmrlrstrâtrva

8.1.3. Os danos causados pela CONTRÁTADA ainde que culposos, seráo de sus inleirâ
responsabilidede respondendo. por rsso, penal. civil e administrativamenie

8.í.4. Será de inteira responsebi[dade da CONÌRAÌADA todas as despesas collT alvaré, licença,
diÍeitos aulorais bem como outras que se Ízerem necessárias para a âpresenlaçáo ãrtística;

8.í.5. Será de nterrã responsablidade da CONTRATADA todas as despesas com estedies e
alrmenlaçáo, bem como com seg!ranças padrculaÍes porveôtura. necessárias;

8.1,6. Caberá lambém à CONTRÁÌAOA â resoonsabilidade com os encaroos do ECAD e coÍn â
Ordem dos Músrcos

8.'t.7 Apresentar à CONTRATANTE cópra dos conlralos lirmados com as apresenlaçòes artísticas.
Dem como os comprovantes de pagamento

cúusuLA NoNA - DAs oBR|GAçóEs soctats, coMERclÂts E Ftscats

9.1 À CoNTR TADA caberá. âindâ

9,1,1, Assumir a responsabilidade por lodos os encargos prevrdencÉnos e obflgações socais
previslos na legislação sociale lrabalhrsta em vrgoÍ, obÍigândo-se â sâldálos na épocâ própria vez
que os seus funcionános nào manteÍão nenhum vinculo empregatíclo com â CONTRATANTE;

9.1.2. Assumrr também. a responsabilidade por todas as providéncias e obrigaçóes estabelecidas
na legislaçâo específice de acidentes do trabelho quendo em ocorrëncle dâ 6spécre, íorem vítimas
os seus íuncronários e/ou técnÊ6 quendo do sêrvrço, ou êm conexáo com eles, ainda que
acontecrdo em de9endèncra da CONTRATANÌE, ,

9.í.3. Assumrr todos os encargos de porsível demanda trabalhrsta. civil ol.i penâ|, relacionâdos a
prestaçáo do serviço artíslico, originariamente ou vinculada por pfevenÉo. conexáo ou continêncie;

9,1,4, Assumir ainda. a responsabiìidade pelos encargos llscais e comerciars resultantês de
execuçáo deste contrato

9,2 A inadimpléncie da CONTRÁTADA. com referénciâ aos encãrgos estabelecrdos nesta cláusìrla náo
transíere à AdmrnisÍeção da CONTRÁTANTE a responsabilidade por seLl pãgamento n€m poderá
oneraí o obtelo desle contrato, fezáo pele quel A CONTRÁTADA renuncia expressamente e quâlquer
vinc!lo de solidarìedade com a Adln|nrÊlÍacào da CONTRAÌANTE

cúusuLA oÉcrt|a - DAs oBRrcaçóEs GERArs

10.í Ë expressamenle proibida. por parte da CONÍÍIAÌAOA, du€nte e execuçâo desle contralo, e
conlrataÉo de servrdor peÉencente ao quadro de pessoâl dâ CONTRAÌANÌE

10.2 A CONÌRÂTADA Íìce proibida de veicular publicidade acerca do objeto desle conlrâto, selvo se
ho!v€r prévia âutorizaçáo da Adminiskaçào da CONÌRÁTANTE

í0.3 É vedada a subcontrãteção de outra empresâ para a prestaç.áo do sêrviço ertísiico

Praç3 Agamenon Megalhães, s/n, Cenlro - Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone: 3433-3636 E-mârl: pÊ!!.91?@pe.Clj.9!ê.p.e.Ssy! CNPJ: 10 408 839/000'1-17
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CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA _ oIA E LocAL DA APRESENTAçÃo ARÏIsncA

11.'1 A apÍesentaçáo ertística deverá oconer no endereço e horáno Indrcados gela Secrotaria dê
Desenvolvrmenlo Econòmico. Turismo e Cultura, conforme especifìcado nâ tabela contide na cl4usula
segunda desle contrâto

cúuguLA oÉcrMA SEGUNDA - Do acoMpaNHAMENTo E oa FtscALtzAçÃo

'12.í. Durante â vEênc|a desle conlralo ã prestaçáo do seNiço arlislEo será acompanhada e Íscalizâda
alravês de um servidor designado para este fìm peÌa Sêcrotarla ds Dêsênvolvimento Econômlco,
Tuismo 6 Cultur.. Íepreseniando ã CONTRÂÌA'{ÌE

í2.2. As decisóes e providências que ullÍapassaÍem a competência do representante devêráo seí
solciladas âos seus supenores em tempo hábil pare e adoçào das medidas necessárias

12.3. A CONTRÁTADA deverá manler preposto aceÍo pela Adminisiração da CONTRATANTE, durante
o perÍodo de vigéncia d€slg contralo para representá-la sempre que íor necessáno

CLAUSULA DÊCIMA TERCEIRÂ - OA DESPESA

í3.í A despesâ com â prestaçáo do seruiço artístrco ocorrerá medrante emissáo da Nota de Empenho e
eslá a cargo da seguinte Dotaçáo Orçamentâria

Not dr EnD.nho n' 202F0í0000721
Alividade: 4053 - Pomoção de Eventos e AçÕes Turisücas
Etemenio: 3390 39 - oulros Servìcos de TeÍEeios - Pessoa JuridÈa
Fonte 10010000 - Reqrrsos ordinários

ho: R$ 30 (O0,00 (tinlâ mil

cúusuLA DÉcrÌúa ouaRTA - Do pacaÌúENTo

í4.í A Secretana de Frnanças do Munrcípro do Paulista eíetuaÍá o pagamento á COI{TRÂTADA, de acordo
com o seu cronograma Ínaícerro e medranle a apíesenlaçáo/enlregâ da Nota Fiscal que deveÍá estar
devida e ob gatoriamente aleslada pela Sêcrotaaia de Desenvolvimênto Econôrnico Turiamo ê
Culture

í4,2 Fica asseguredo o restabelecimenlo do equilíbrio econômico-Ínanceio iniciâÌ desle conÍeto nâ
oconêõc6 óe íato supeNenÊnle, que rmphque a Invrabrhdade ou retardamento da execuÉo do píes€nte
contraÌo

14.3 Em caso de inegularidade o pagamenlo será suspenso até que sejam sanadâs as pendèncias sem
Ônus 9aÍa a CONTRAÍANTÊ

14.4 O pâgãmenlo deverá ser efetuado medlante empenho e emissão de cheque pêla Socretrârie de
Financas do Àrunicíoro do Pauhsta

14.5 A CONTRATANÌE poderá deduzrr do montante a pagar os valores correspondenles â multas ou
IndenizaçÕes devidas pelâ CONÌRATADA, nos lermos deste contrato

14.6 Nenhum pagamento será efeluâdo à CONTRAÍADA
obrigação lìnanc€Íâ, rêm que isso gere drreío à alt€rÈçáo
€treso de pagamento

elìquanto pendente de liquideÉo qualquel
dos preços ou de eluahzâÉo monetárie po'

Praç3 Agamenon Mâgaìhães, s/n, CenÍo - Peuliste/PE cEP 53 401-441 |

Fone 3433-3636 E-marl: pÊ!-ll!1ê@pa!.lls.!e-B€.S r CNPJ 1 0 408 839/0001''1
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cúUSULA oÉcIMA QUIIITA - DA ALTERAÇÁo Do coNTRÁÌo

15.í O presente contÍato podeÉ ser alterãdo nos casos prevrstos no Art. 65 da Loi 8.666/í993 e aÍeraçó€s
posterioíes desde que hatâ nteresse da AdmrnrsÍaçáo da CONTRÁTANTE, com a apÍesenlaçào das
devidas tustifìcat vas

cúusuLA DÉcIMA sEXTA _ DAS PENALIDADES

16,1 A desrstència ou o náo cornparecimento dâ atÍâçáo adístrca no dra designado para a realEação do
evento irnplicará para a CONTRÂTADA o pagemenlo de indenizaÉo no valor coíespondenle ã 100%
(cem poÍ cento) do valor desle conÍaÌo, sem prejuizo das perdas e danos ocasonados, liberando â
CONTRATANTE pera proceder outre contrâteçáo

cLÁusuLA DÉcrMÂ sÉÏUA- DÂ vrÌ{cuLÂçÂo ao PROCESSO LtCtÍAToRtO

í7.1 Estê contEto f|c6 vinculado à Inêxlglbllld.d. no 001/20m, cuja BalÊaçáò decorÍe de âulodzaçâo
da Sac.atarh dG Ítaaanvolvlmônto Econômlco, Íudrmo ê Cutturr (o üunlclplo, con5tent6 do
Procllo nô 011312020.

í7.2 são p.des intêgr6ntês cleste colírelo o Rehórir da .ComÉôào Pennanente de Liíeçáo - CÉL oe
Mstedsi! s Serviç!ç, n€ Inaxlglbfldada n' 00í12020, Conhto da Erclualvldrda alo Artbta e Plrlc.t
no. 009n020, dr Dl].toÍi. d. P.Éceô. d. Ssc,rt .L d. Ar.unto. Juídlco., indrpondêntô de
trEnrcíição

17.3A lawEturâ dôstê irìrlrumênto côntratuâl dêcone da solidtÊçáo da Sacrttadr da DcenvohÍlnotto
Econômlrco, ïuaLmo a Cultura do HunlclDlo do Paullat|, gxarada no Oíclo n'038f202o.

cúusur-l irÉctrl orÏAvl - DrsposrçôEs FrNArs

ít.í A6 quê9tós dêcorÌenles da ex€cuçáo d6le inalÍumonlo, qus náo ljoè3€m sêr dirimida!
âdminigtrgtivamenta. garâo prcc€s9adg€ 6 julgadâs pélo Foío de Comárcâ do Paulirla, coÍí 6xclu8áo do
quahuer outÍo, por mâia privil€giado que saja

E, para ílrmeza e validade do que foipacluado, lavrou-s€ o presente contrato em 04 (quatro) vias de iguâl
leor e Íorma, para que suÍtam um só-efeito, o qual, depois de lido, é assinado pelos representântes des
pedes. CONTRATANTE e CONTRtsfADA. e pêlas testernunhas abâixo

17 de de 2020.

TuÍi6mo o Cultura
Contratânta

Rochô Leit€ Júnior
Secretário d€ O€6€nvolvimento Econômico,

Testemunhas:

2.CPFlMFi ,ìà1,63

Praçe Agsmenon Magalhães, s/n, Centro - Peulista/PÊ CEP 53 401{41
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulrste@paulisla.pe.oov bTCNPJ 10 408 839/0001
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TERMo pE DEsrcNAcÃo DE sERvrDoR pARÁ FIscALtzAcÃo DE coNTRATo

conforme disoostos no coni-alo rcferido.

EXTRATO DO CONTRÁTO OO7/2020

N" CONTRATO: 007/2020
PRocEsso LrcrrATónJo N.: oo6/2020
MODALIDADE: tnexigibilidade n' 001 /2020
PORTARfA DA C.P.L.: 44912019. darada de 23 de abÍil de 201q
FUNDAMENTAçÃO LEGAL: Art. 25, tll, da Lei n' E.666i1943 e suas posteriores alterações.
CONTRATADA: SUPERÁRT COMUNICAçÃO E EVENTOS LTDA. - EPP
CNPJ/MF; I 3.4t5.5 lt/0001 -04

OBJETO: Contratação de empresa para apresentaÉo artística na comemoraçâo "a festa estação arte e
cultura', do Município do Paulista/PE, no dia 17 de janeiro de 2020
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (Trinta miì reais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-00000072 Ì

ATIVIDADE(S): 4053 (Promoção de Evpntos e Ações Turistas), ELEMENTO(S): 33m.39 (OuFos Serviços de

T€rceiros Pessoas Jyídicas) i.t FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordiniários).
PRAZ,O(S): Vigência deste contrato será de t20 (cento e únte dirs), a contar da dâta de sua assinatura, qual seja, de l7-
de janciro de 2020 r l6 de maio de 2020, sendo o dia de execução o dia l7 de jrnciro de 2020, comojá daerminado e

descrito na cláusula segunda dcsre contrato, podendo ser prorogado nos termos delineados na Lei t.6ó6l1993.

ASS| NATURA: l'Ì t02t2020.

Paulistâ,?E l7 de fevereiro de 2020.

Jorge Rocha Leite Júnior
Secretório Municiml de Desenvolvimento Etonômico, Turismo e Cuhura

PfBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.o.M.E.pE:30 0!-@ D.o.u:-/- t-.D.o.E.pE (cEpE): 

-.t-.t--- 
--.

o de /esenvolümento Ecorômico Ciente: Senidor/Fiscal
Turismo e Cultura

Praçâ Agamenon
Fone. 3433-3636 E-mail:

Magalhães, s/n, Centro - Peulista/PE CEP 53301441
prefeituradooaulista@ibest.com br CNPJ: 1 0.408.839/0001 -í

@

7rfl



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10./O8.E39/0001-17
Secretana de Finanças
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 721

17 t01t2020 Anexo: 0 valoÍ: 30.000,00

N" da Ficha: 1037

Prq/Ativ/Op. Esp: 4053

ôrgão: 26 SECRETARTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA

Unid.órç. 26 101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - Â

Unid.Gestorãì 26 101 SECRETARTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A

Programa: 23 695 2302 PROMOÇÁO DO TURISMO DO MUNlClPlo
Modalidade: o-OÍdinário

PROMOÇÃO DE EVENTOS E AçÔES TURiSTICAS

Elem Despesa 3390 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídtca

SubElem Orç: 0099 SEM APLICAçÃO
Fonte de Rec.: 10010000 RecuÍsos Ordinários

SubElem Emp.: 020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Aditivo No Data Inicial Data Final

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos PrÓprios - (Ordinário' não vinculado)

GSem Licitação

CPF/CNPJ: 1 3 485.518/0001-04 lnsc. Mun: lnsc Estadual:

ldent.:
Endereco: RUA CAMILO ANTONIO DE FRANçA,02

Baino: OURO PRETO Crdade: OLINDA

CEP: 53.000{00 Fone: 8187759097

Cód.Banco. Agèncie r.ta
FâX:

Unit Valor otalHrstónco

Rei Conu-dlação de apres€fiafão anÍstica
püa a Festa Eía{ão Arte e Cultura

Dia 1710112020 - MaÍanguape I
2l:ooh - Banda lntEÍativa .........R1 30 00O,00

ln€xisibilidade n' 0ol/2020

SubAçóes

Saldo Ant. Orç 2 528.545,02

HELINE ANDRÂDE DO NÂSCIMENTO GOMES

Agente Orçamentário

Liquidação

Saldo Atual 2 498 U5,02

r*Ír publi=dì coíÍ bÍ - Puuitsofi Coíìttbtlittâde - v!íÉáo 2020 1 3 3 0 -(83)3022{800

preíertro da CrOarte do pautide CNPJ 1040a 83s/ooo1t7 Praçâ &ErnGnoíì Magdháê4, S/N CeP 53401220 CênÍo PellÉFPE bôe
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