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CoNTRATO No. 0í l/2020
PROCESSO LtCtTATÓRtO N" 007t2020
INEXIGIBILIDADE N" OOZ2O2O

"(

Poulisto
SEcRETARTA DE assuNTos JURíDtcos

CoNTRÂTAçÃo DE EMPRESA PARA
APRESENTAçÃo ARTísÌtcA No vlvA A oRLA
DO MUNICIPIO DO PAULISTA, CELEBRÂM O
MUNIciPIo oo PAULISTA E A EMPRESA soFIA
FERREIRA FREITAS - ME, NOS TERMOS QUE SE
SEGUEM:

O MUNfCÍPlo OO PAULISTÀ pessoa jurldica de dir8ito público intèmo, cofì sede na pí?trê Agamenon
Magalhães, íno, Centro, Paulista/PE, inscrito nd CNPJ/MF sob o n" 10.r108.839/000i -17. gor mêio da
SecrBtaria de Derenvolviníento Econômlco, TuÍilmo o Cultura, com sedê à Avenida Cláudio José
Guêiros, 403, Janga, Paulista/PE, nèste ato representado, poÍ seu SecrêËrio, nomeado àtravés da PoÍtaria
n" 999/2019, Sr. Jorge Rocha L€itô Júnlor, brasileiro, caôado, publicitário, portador da Cédula de
fdentidade n' 4481830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n'. U7.827.6il-87 , residente e dorÍticiliado
nesla cidade de Peulista/PE, doravantr denominado simDl€smente CONTRATANTE.

CONTRATADA: SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ÍÍE, pessoa jurldice de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n" 29.252.3420001-80, com sed6 nâ Av. do Povo, 110, Centro. Goiana/PE. CEP:55900-
000, neste aio representada por sua sócia administradora, Sra. Sotia Fereira de FÍsit.3, bresileira,
empÍesária, solteirâ, poÍtedora da Cédula de ldentidade n'6.485.481 SDS/PE, inscria no CPF/MF sob o
n0 052.317.854-90, residente e domiciliado na Rua da Praia, 12, Cenlro. Goiana/PE. doravante denominada
simplesmente coNTMTAoA.

FUNDAIENTAçÃO JURIDICA:

Fundamenta-se o pre8enle instrumento no Proc6so no 007/2020, Inexlglbillitede no X)zlmao, êlaboÍada
Pela Comissão PeÍmenente de Liciteção de MateÍiais e Serviços, instituída por meio da PoÍtarlâ no
07512020, datada de 21 de ianeiro de 2020, regida p€la Lei no 8.666/1993 e suas atterâções postenores,
cujo relatório conclusivo da Comissão Permanente de Licitaçâo de Materiais e Serviços e a pioposta da
CONTR TADA integram o presenle termo, independ6nle de transcriÉo.

CúUSUI-A PRITEIRA - Do oBJETo

o pÍesente contrato tem como. objeto a _coNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA APRESEI{TAçÃO
ARTISTICA NO VIVA A ORtÁ DO uUNlClPlO DO F AUUSTA, no dia 3't de jen€iro de 2020.

cúusut-A sEcuNpA -Dos PREços

O custo com a contratação das.atÍagões artÍsticas conesponde à impoítância de R3 í5,üt0,00 (gulnze mil
reais), conforme descriÉo da tabela abaixo:

NOME OA
ATRAÇÃO DATA/LOCAL Horário QUANT. DE

APRESENTAçÃO

VALOR UNI,
DA

ATRAçÃO
R3

VALOR
TOTAL DA
ATRAçÃO

R$

Augusto 31t01t2020
Baino do 20:00hs I

1 15 000.00 15.000,00

vabì Totat Gtob.t:

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - PaulistÉúPE CEP 53 401
Fone: 3433-363ô E-mail paulista(Apâulista.pe.oov bÍ CNPJ: 10.408.

@
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Poulisto
SECREÌARIA DE ASSUNTOS JURIOICOS

CLAUSULÂ ÌERCEIRA - DOS PRAZOS

3.í A CONÌRÂTADA ficâ obrigada a apresentar as atraçóes ârlisticas contrâtadas nos dias
predelerminados, conforme tabela constante da cláusula seg!nda, conÍoíne cbnograma já determinado
Íeferente à presÌração dos serviços ertisticos a serem execulados no6 locars indicedos, âtendendo à
solicrtação da Secíêtâria dê Dolanvolvimento Econômico TurisÍho € Cultura do Municiplo do
Paulista

cúusuLA ouaRÌA - Do AMPARo LEGAL

4.1. A lavratura do píesenle conlralo decoÍe da realização da Inarigibilidede no 0022020, reãlizada com
fundamento no Art. 25, inc.lll da L6i no 8.666/í993 e alteraçóes posterioÍes

4.2. A prestaçáo do serviço artístico foi ratÍficada em íavor da CONTRATADA. coníorme dêspacho do
Preíeno do Àr!nicipio do Paulista. exarado no Procêsso Licitltório n'007/2020

4.3. O píesente contrato está vrnculãdo á Inexlglbllidâde n'0022020, paÍa tanto deve ser interprelado
eín consonãncra âo al oÍevrslo nos casos duvrdosos

cúusULA oUINTA - oA ExEcuçÁo Do coNTRATo

5.1 A execução deste contrato bem como os casos nele omrssos. íegular-s+ào pelas cláusulas
conlratuars e pelos preceios de Direìlo Público, aplicando-se thes supletivamente os PflncÍpios da Teoria
Geraldos Contrdlos e âs disposíções de DireÌto Privadg, na forma do Art. 5rl da Lo|8.666/í993 e ah€raÉes
posleflores. combinado com o Inclso Xll. do Art. 55. do mesmo diplome lêgel

cúusuLA sErra - DA ucÊNcta E DA EFrcÁcra

6.1 O periodo de vigência desÌe contrato será de í20 (conto o vint€ dia!), â conlaÍ de dãtâ -de sua
aÊsinarura. quâlseja, de 3'1 dgjaneiro de 2020 a 30 de mrlo da 2020 sendo o diã de execução do mesmo
no dia 3í d€janei.o d€ 2020 comoJá dêÌerminâdo e descrilo nã cláusule segunda deste contÍato podendo
ser prorrogâdo nos lermos deljneados na Lei 8.666/1993

cúusuLA sÉïMÂ - DAs oBRrcÂÇôEs Do coNrMÌaNÌE

7,í Câberá à CONTRÁTANTE:

7,í.í Prestar âs informaçóes e os esclarecimentos atinentes ao objelo do píesenle contl'âto, que
venham a seÍ soliciados psla COiITRATAOAi

7.1.2 EíeÌuar o pãgem€nto à CONTRÂTADA em conÍormrdade com o cronograme da SecÍetaria de
F|nanças do MunrcípD do Pauhsta e dêsde que o seruiço contÍatado esteja em coníomídede com a
so[c âçào eÍetuâdâ pelo CONTRATANÍÊ;

7.1.3 Exigir, por intermédio da Sêcreteia de O€sênvolvimanto Econômico, Tu.i3mo o Cultuaa \
que a CONTRATÂDA epresente comprovânte de qurtaçào de regulanclãde eutoral no prazo \t
estebelecrdo no presente rnstrumento contratua, /t

cúusuLA otrava - DAs oBRtcaÇÕEs DA CoNTRATADA

8.1 Caberá à CONTRATADA

8.í.1. Desempenhar os serviços de forma precrse e efEa2.

Preç€ agamenon Magalháes. s/n. Centro - Pauliste/PE CEP 53 401441



tq
sEcREÌARIA oE AssUNTos JURiDIcos

8.í.2. Efetuar os seNiços de ecordo com as determrnaçóes da Secrotária de Oo3€nvolvimonto
Econômico, Turiamo ê CultuË obsêNedes as determtnações eslâbelecidas neste contrato bern
como as normas legais incidentes sobÍe a relaçáo lurídicâ admrnistrâtvâ;

8.1.3. Os danos cãusâdos pelâ CONTRATADA ainde que culposos. seráo de sua Inleúa
responsabilidade respondendo por rsso, pênal civil e administralivâmênteì

8.1.4. Será de interra responsabrhdade da CONTRÂTADA todas âs despesas com elvará, lcençâ
direitos eutoaers. bern como outras que se fizerem necessánas perâ a apresentaçáo artistice.

8.1.5. SeÍá de inteira responsabrldede de CONTRÂTADâ lodas âs despeses com esladras e
âlrmenteção bem como com seguranças particulêres porventuÍâ necessáriasl

8.í.6. Caberá também à CONTRATADA a responsabrldade com os encargos do ECAD e com â

Ordem dos Músicos

8.í.7 Apresentar à CONTMÌANÌ€ cópia dos conÍãtos Írmados com as âpÍesenteçóes artísticas
bern c0m0 0s comprovantes de pag€mento

cúusuLA NoNA - DAs oBRrcaçóEs soctars, coMERcrars E Ftscats

9.1 A CONTRATADA cabeÉ. a ftda

9.í.1. Assumrr a responsabrlrdade por todos os encargos prevdenciários e obrigações socieis
previstos ne legisleção social e trabalhrsta em vigor, obrigando-se e saldálos na épocã próPda, vez
que os sêus Íuncionários náo manteráo nenhum vínculo empregãtícro com â CONTRATANTEì

9.1.2. Assumu. tembénì. a Íesponsabilidade por todas as provrdènoes e obÍigaçóes eslebelecidâs
na legisl6çào especiÍce de ecrdenles do trabalho quando em ocoÍèncta de espécie íorêm víÌrmes
os seus funcionários dou técnrcos quendo do serviço, ou em conexào coín êJes. arnda que

acontecrdo em dependèncra da CONÌRATANTE

9.í.3. Assumrr todos os êncârgos de possível demãnda trãbalhrsla. cvü ou penel. relacionados a
prestação do serviço artístrco. originanâmenle ou vinculada por prevenção, conexáo ou continènoei

9,1.4, Assumrr, ainda, a responsabilidade pelos encãrgos fiscãrs e comeroais resutiantes da
execução deste conkato

9.1 A nedrmplêncre da CONTRÂTAOÂ com Íeferênoâ aos encargos estâbêlêcidos nesta cláusula, não
transfere à Admrnistreção de CONTRATANTE a responsebilidâde poÍ seu pagamento ôern poderá
onerar o objeto deste contrato, razão pelê quâl e CONTRATADA renuncia expressamente ê qualquer
vínc!lo de solidaiedâde com a Adminrstíaçéo da CONÌRATANTE

cúusuLA oÉcrMA - DAs oBRTGAçô€s cERArs

í0.1 É expresôamenle prorbida por parte da CONTR ÌAOA duranle a execução deste conÍato a
contreteção de servidor pertenc€nle ao quadro de pessoalda CONTRAÌAl{ÍE

10.2 A CONTRÂTADÂ ficâ proibida de veiculaf publicrdade acerca do obJeto deste conlrato salvo se
houver pÍévra autorizeção de Administração da CONTRATANTE

lo.3 É vedada a subcontratação de oulra empÍesa para a preslaÉo do serviço ertístico

Preça Agamenon Magalhães s/n Centro - Paulista/PE CEP 53 401-441
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Fone 3433-3636 E-meil: pÊ-u!S!e@.pÊ-u!S!Ê.pCj CNPJ: 10 408 839/0001-1
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Pqulisto
SECRETÂRIA DE ASSUNTOS JURIoICOS

cúUSULA oÉcIMA PRIMEIRA - DIA E LocAL DA APRESENTAçÃo ART|SÌICA

íí.1 A apresentaçào artislica deveÉ ocorrer no endereço e horáío ndicados pela Secretaria de
Desenvolvimento Económico. Ìurismo e Cuhurâ, conforme especiÍcâdo na tabela contÉa na Cláusule
Segunda deste conÍêlo

CLAUSULA DECIMA SEGUì{OA - DO ACOMPANHAMEÌ{T9 E DA FISCALIZAçAO

í2.í. Durente e vigêncie deste contreto e presteção do sêrviço arlistico será acompanhada e íiscalEadã
através de um servidor designado para este fim pela Sêcretaaia ds Desonvolvimento Econômico.
TuÍiamo € Cultuià, representando e CONTRATANTE

í2.2, As decrsóes e p@vdèncEs que ultrapesserem e competência do r€presentanle c,everào ser
solicitadas aos seus superiores em ternpo hábil pârâ a adoçào dâs Íneddas necessárias

12.3. A CONTRATADA deverá manter prepogo aceito pela Âdministração dâ CONTRATA TE, durante
o periodo de vigência deste conlrato, para Íepresentá-la sempre que íor necessáflo

cúusuLA DÉcttúa TERCEtRA - DA DEspEsa

13,1 A despesa com a prestaçào do selvrço ertístico ocorrerá mediente emissáo da Nola de Empenho e
está a cargo da segurnte Dotação Orçementáflal

do

Not d. E nD.nho n' 204F0{D0071ô
Âliüdad€: 4053 - PÌDmoÉo de Evenlos ê Âdes Tuíistcas
Elemenlo: 3390 39 - outos SeÍúcos dê Teícôifos - Passo€ Jondic€
Fonte: 10010000 - Rêcursos OÍdináÍios
Vatu do EÍwota. RS 15.tn0 M huinze ílil tu€/s)

CLÁUSULA DÊCIXA OUARÍA - DO PAGAIENTO

l4.l A Sec.etaÍia de Finanças do Municipio do Paulistra eÍetuará o pâggmêntoà CONÏRAÍADA, de êcórdo
com o 6eu cronogrâmã llnsnc€iro e mediEntê a âpresentâçáo/€nlrega da Nola Fisc€lque deverá eatãr
devida e obrigaloÍiamente alestada pela Sac.otlrh da Oor€nvolylmanto Econônlco Tutbmo e
Cultura

í4.2Fica as69guíado o r€€tabêlecimento do oquilibrio econômico-financ€iro inicial desta conlrâlo
ocorrència dê frto supervonienle, que impliqu€ a inviabihdÊde ou relãrdsmento da ex€cuÉo
pÍêaent€ contralo

14.3 Em cáso de irregularidade, o pagamentoserá suspenso até quê sejam sanadas as pendèncEs sem
ônus pâra a CONTRATANÍE

í4.4O pegâtnenlo deverá ser eíetuado medianle empenho e emissáo de cheque pela SecÍetarja de
Frnanças do Muncloro do Peuhsta

í4.54 CONTRAÍANÌE podeÉ deduzrr do montanle a pagar os valorôs correspondentes a mullas ou
Indenlzaçóes devidas pela CONTRAÌADA nos teÍmos deste conlralo

14.6Nenhum pagamento seíá eíetuêdo á CONTRÁÍADA eôquento pendente de liquidaçáo

na
do

\

qualquer
etária poÍobrigaçáo Íìnanceira, sem que isso gere d reito à elteraçáo dos preços ou de alualzaçáo m

aÌraso oe pagemenÌo

Praça Agam€non Magalhãe5, s/n, Cenlro - Pauligtâ/PE
Fone 3433-3636E-mâil:!-aCl$!e@pê-ulE!grej CNPJ

cEP 53 401-447
10 408 839/0001-



Poulisto
SECRETARIA DE ASSUNÌOS JUR|DICOS

cLÁUsuLA DÉcIMA oUINTA - DA ALÌERAçÁo oo coNTRATo

15.1 O presente conlrato poderá ser elteÍado nos casos previstos no AÉ. 65 da Lel 8.656/1993 e aiteraçó€s
posterioÍes, desde que haja interesse da AdmÌn6trâçáo da CONÍRÂTANTE com e apresenlâçáo das
devrdas j!stif rcálrvas

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIOADES

16.1 A desrsléncra ou o não compârecimenlo da atraçáo artistica no dlâ designado para a realizaçáo do
evento implicará para a CONÌRÁÌADA o pagamenlo de Indenizeção no valor correspondenie a í00%
(cem por cento) do vâlor deste contrato sem projuízo das perdas e danos ocasionados, liberando a
CONTRATANTE para prccedeÍ oulrâ contrataçáo

cúusuLA DÉcrÌúa sÉTtma - DA vtNcuLAçÁo ao pRocEsso LroraróRlo

í7.í Este contrato Íica vinculado à Inexigibllidade no 0022020 cuja rea|zeção decoÍe de autoíÉação
de Secrotadô dê O€sênvolvimênto Econômico. Turismo e Cultuae do MuniclDlo constente do
Procêsso LicitâtóÍio no 007/2020.

17.2 São parles Inleg€ntes deste conlrato o pareceÍ da Comissão Permanente de Licilâçáo - CPL de
Materiais e SeNiços na In.xigibilidâde n' 002/2020 Cont.ato de Exclusividade do Artlltt e P.recor
n'. 02712020 da Dirotorlâ de Parecarc3 de Secretaria d6 Assuntos Jurldicos. independente de
Íenscncáo

17.34lavratuÍa deste InsÍumenlo conlralLra decoÍe de solicrtacão da Secaetarla de O€3envolvimento
Econòmico. Turi3mo e Cultu.â do Municipio do Paulista, exaradâ no OÍício n'04/Í2020

cLÁusULA DÉcIiIA oITAVA - DIsPosIçÔEs FINAIS

19.14s q!estões decorrentes dâ execuçào deste Instrumento que náo possam ser dirimidas
admrnrstretNemente serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarcâ do Peulista com exclusão de
qualquer outío. por mars pnv legrado que sela

E, para irmeza e validâde do que Íoi pactuado, lavrou€e o presente contrato em 04 {qualío) vrâs de agual

teor e forma para que suÍtem um só ef€ito, o qual, depors de lido, é assinado pêlos rêpresentiantes dâ5
pârtes, CONTRATANÌE e CONÌRATAOA, e pelas test€munhas ãbaixo

Turiamo € Cultura
contÍatânte

Preça Agãmênon Megelhãos ín, Centro - Paulista/PE
Fone 3433-3636E-mail pe.u!.9!.e@.pÊ.!ll-q!e.p.ej CNPJ:

Paulista/PE, 3í ianeiro da 2020.

Froitas -Leite Júnior
olvimonto Econômico,

Testêmunhas;

1{rÍ .ì(1 .6\
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SEcRETARIA DE AssUNTos JURÍDlcos

EXTRATO DO CONTRATO OI I/2O2O

Iti' CONTRATO: 0l12020
PRocEsso t tcrratóruo u": oo1t2o2o
MODALIDADE: Ìnexigibilidade n" 002/2020
PORTARIA(S) DA C.P.L.t -0'I 512020

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.25, ÍII, daLei n" 8.66611993 e alterações.
CONTRÁTADA: SOFIA FERREIRÂ DE FREITASME.
CNPJ/l|f F: 29.252.342/000 | -t0
OBJETO: Contratação d€ empresa paÌa apresentação anistica no Viva a Orla do Municipio do Paulista,/PE, no dia 3l dc
janeiro de 2020.
VALOR TOTAL: R$ I5.000,00 (quiíze mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000766
ATIVIDADE(S): 4053 (Promoção dc Eventos e Açôes Turistas), ELEMENTO(S): 3390.39 (Ouúos Serviços dc

Terceiros - Pessoas Juídicas) i/ FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinórios).
PRÁZO(S): Vigência dc 120 (ceno e vinte) dias, a contar da data de sua assinatur4 qual seja" de 3l dc jrnciro dc 2020
I 30 de mrio de 2020, sendo o dia de execução do mesmo no dia 3l de jrneiro dc 2020.
ASSf NATURÁ: 3 | tOl i2020

Paulista,/PE, 3 | dejaneiro de 2020

JORGE ROCHA LEITE JÚNIOR
Secrenrio Munìcipal de Desenvolvimento Econômico. Turismo e Cultura

TERMO DE DESIGÀ-AÇÃO DE SERVIDOR PARÁ FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Jorse Rochs Leite Júrio., Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. aúavés do presentc

instrumento, designa o Servidor infra-assinado. como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente

Contrato, na forma dos Afi.67 e 73 da Lei n'8.666/1993, devçndo informar à Administração sobre eventuais vicios e

inegularidades, propor soluções e sanções que entender cabíveì para a regularização das faltas e defeitos obs€rvados,
conforme dispostos no contrato referido

O servidor declara n€ste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas firnções, dc acordo com I Lei n" t.666/1993
ou aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sangões previstas na referida Lei e nos regulamentos
próprios. sem prejuízo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

S€rridor/Fiscsl:

Secr{tiÍio di pescníolvimento Econômico. Ciente: Sen'idor/Fiscal

PUBLICAçÁO NO DTÁRJO OFICTAL

o.o.u.e.pe,7JJ9-L AL .D.o.u: 

-/-/-. 
D.o.E.pE (cEpE)z 

-t-J-

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401441
Fone: 3433-3636 E-mail: preÍeúuÍadooêu lista(ôibest.com. br CNPJ: 10 408

\Íatrículâ:

i-/"Q (í-) -



5"ï , Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17
fflJl! Secretaria de Finanças
;-*-* DeDaÍtamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 766

31t01t2024 Anexo: 0 Valor: 15.000,00

ÓTgâO: 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTUM
unid orç. 26 í 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - Ê

UNid GESIOTA: 26 101 SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TURISMO ECULTURA-Á
Programa: 23 695 2302

N" da Ficha: 1037
PROMOÇÃO DO TURTSMO DO MUNTCIP|O

Modalidade: 0-Ordináno
Proy'Ativ/Op.Esp: 4053 PROMOçÃO DE EVENTOS E AÇÓES TUR|STICAS

Elem Despesa 3390.39 Outros Servrços de TerceiÍos - Pessoa Jurídica
SubElem Orç: 0099 SEM APLICAçÁO
Fonte de Rec. 10010000 Recursos OrdináÍios

SubElem Emo.: 020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso (TCE) s-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod da Licitação No Licitaçâo No Contl'ato Data HomologaÉo
o-Sem Licitação

Aditivo N' Data Inicial Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:

Endereco:
Bairro:

CEP:

Cód.Banco:

29 252.3/.2t0001-80

Av. do Povo, 1 10
CENTRO
55.900-000

Agência:

Insc Mun:
10542: Sofla Ferreira de Freúas ME

Insc Estadual:

Cidade: GOIANA
Fone: Fax

Aq Histórico: Unid Quantidade Vaìor Unit Valor Total

Rcf. Conüatafão de aprcs€ntação aÍÍstica
paraoVivaaOrla-

Dia 3l /0112020 - lüga
20:00h - Auguso César .........R$ 15.000,00
Inexigibilidade n" 002/2020
Processo n" 007/2020.

SubAçóes

Saldo Ant Orç 2.503.ils,02

HELINE ANDRADE DO NASCIA4ENTO GOMES

Liquidação

Saldo Atual 2.488.U5.02

b$yr publrcsôÍÌ coín bí ' PuUcSoÍì ConbülÉade - versáo 2020 15 7 0 -(83)3022-0800
pÍêíeÍuÍa da Cidade do Peutista CNPJ 104OE 839/0001-17 Prdça Agâíìenon Magâlhães, Sfi Cep 53401220 Centro, Pâul|sie-PE bn€

drade


