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SECRE'r ARIA DE ASSUNTOS JUR|DICOS

coNTRATO No O',t2t2020
PROCESSO LTCITATÓRrO No 008/2020
INEXIGIBILIDADE N" O()3/2020

CONTRATAçÃO OE EMPRESA PARA
; APRESENTAçÃo ARTí8T|CA PARA o vrvA oRLA

. . ;'. DO MUNICíPIO DO PAULTSTA/PE, CELEBRAM O

, \' 
\ 

YHàiïË'&.-"âË"iÌ;ê E'ê'i'535'+'Ffi53
QUE SE SEGUEM

O MUNIC|PIO DO PAULISTA, pessoa juridica de diÍeito público interno com sede na Praça Agamenon
Magalháes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n" 10 408 839/0001-17, por mero da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico. Turisnro o Cultura, com sede à Avenida Geraldo Pinho Alves, 222,
Maranguape l, CEP: 5344í {00, Paulista/PE, neste ato representado, por seu Secretário, nomeado através da
Portaria no 999/?019, Sr. JoÍge Rocha Leite Júnior, brasileiÍo, casado, publicitáno, portadoÍ da Cédula de
ldentidade n'tt481830 SSP/PE. inscÍito no CPF/MF sob o n'. U7 827.654-87. residente e domiciliado nestê
cidade de Pau ista/PE, doravante denominado simolesmente CONTRATANTE

CONTRÂTADA: BRED PRODUçÕES E EVENTOS ElRELl, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 08 789.24410002-98, com sede na Avenida Figueira Galvão, 09, A, baiÍro TÍiunÍo,
lgarassu/PE, CEP 53 625-740, neste ato representada por seu administrador, Sr Márcio Roberto da Silva
Santos, brasilerro. casado, portador do RG no 4 946 207 - SDS/PE. e do CPF no 995 7í3 314-49, com endeÍeço
à Rua Dêbora Regis de Carvalho, no 300 - Peixinhos - Olinda/PE CEP 53 260-380, doÍavante denomrnada
simplesmente CONTRÂTADA

FUNDAMENTAçÃO JURiDICA:

Fundamenta-se o presente instrumento no Processo n'008/2020, Inexigibilidade no 003/2020, elaborada pela
Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, Instrtuída por meio d.a Potlaria no 07512020 ddada
de 21 de janeiro de 2020, regida pela Lei no 8.666/í993 e suas alterações posteriores, cujo relatório conclusivo
da Comìssão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços e a proposta da CONTRATADA integram o
F.3sente termo, independente de transcrição

CúUSULA PRIMETRÁ - Do oBJETO

O presente contrato tem como objeto a CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARÂ APRESENTAçÃo ARTíSTICA
NO VIVA ORLA DO ÍrlUNlCiPlO OO PAULISTA/PE. no dia 01 de fevereiro de 2020

CúUSULA SEGUNDA - Dos PREços

O custo com a contratação das âtraçóeì ârtísticas coÍresponde à importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), conÍorme descrição da tabela âbaixo:

NOlirE DA
ATRAçÃO

DATA/LOCAL HOúRrO OTD.
APRESENTAçÃO

VALORES (R$)

UNITÁRIO TOTAL

Banda Sedutora
01t0212020

gqiÍÍo do Jenga
iC:00h I 01 25.000,00 25 000,00

Valor Total Global: 25.0$,00 (vinte e clnco mlfiir)

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53 401441 .

Fone 3433-0072 E-mail: pg!]Ele@.pe.9lg.!e,!9.9.9!-q CNPJ 1 0.408 839/000
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SECRETARIA OE ASSUNÌOS JURiDICOS

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRÁZOS

3.í Â coNTMïaDA fìca obrbada a apresentar as atrações arrísticas conrrêtadas nos dras predeterminados.
conforme labele constante dâ cláusula segunda confome cronogramêjá dêtermiôado, referente á pÍestação dos
servrço3 an stcos a serem execulâdos nos locars indicados atendendo à solicitâç.ão da socretârie de
Oe6onvolvimento Económico, Tu.i3mo e Cuttura do MuniciDio do pâulbte

CúUSULA QUARTA - Do AMPARo LEGAL

4.1, A lavraiurã do presente conlrato decore da realtzaçào de Inoxtgibilidsdo no O03i2O2O, reatEada com
fundamento no Art. 25, Inc. t da L€i no !.666/1993 e a[erãções posteróres

4 2 A prestaçéo do servrço anistico for €túicada em íãvor da CoNTRATADA, conforme despacho do preíeito do
Munrcipio do Paulrste, exarado no processo n. OOB/2020.

4.3 o pÍesente contrâro esrá vinculedo á Inoxlgibilidedê n' oo3/2020 parâ tanto deve ser Inrerpreüaoo em
consonància eo a| previslo, nos casos duvidosos.

CLAUSULA QUINTA - DA ÊXECUçÃO OO CONTRATO

5,í A execução desle conlrato, bem como os casos nele omrssos regular-se-áo pelas cláusulas contratuars e
pelospreceìtos de DireÍto público, ãplic€ndo-se lhes, supletìvamente o3-Pflncipios da Teoria Geraldos Contratos
ê as drsposiçóes de Drreito Pnvado, nã forma do art. s4 da Lei 8.665/1993 e alleraçóes posterioreE, coÍnbinado
com o inclso Xll alo Art. 55, do Íhesmo drptoma legal

CLAUSULA SEXÌA - DA VIGÊNCIA E OA EFICACIA

6.1 O periodo de vigêncra deste conlrato será de 120 (c€nto e vinto dla3), e conlar cla oala de suã esatnetura
quelseja de 3l de janeiÌo ds 2020 e 30 dê malo d€ 2020. sendo o dta de execucádo ctia Oí d€ fevsreiro 2020.
como já cleteÍminedo e descrho na ctáusuta segunda deste cont€to podenáo ser pronogado nos termoi
de|neados na Lel 8.66ô/1993.

cúusuLA sÉTrrm - oas oBRtGAçÕEs Do coNTR,AÌaNTE

7.í Câberá à CONTRÂTANÌE:

7.í,í Prester as rníormaçóes e os esclarecimentos shnenteB ao objeto do prêsente conÌrato, q{je venham
e ser 6ohcitados oêle COì,ITRAÏADA

7.1.2 EÍetuâr o pegemento à CONÌRÂTADA em coníorÍnidade corn o cronograma da Sêcrêtafia de
Finançãs do Município do Paulisla e çlesde que o servìço conlratado esteja em conformidade com a
solicitacâo eíeluada Delo CONTRÁTANTE:

7.í.3 Exigr por intermédio dâ SecretaÍiâ d€ D6onvolviménto Econômlco, Turlsmo a Cultura que a
CONTRATADA epresente compÍovânle de quitaçáo de reguleridade altoral no prãzo estabelecido no
Pfesenle rnstrumento contrelual

CLAUSULA OIÌAVA - OAS OBRIGAçÓES DA CONTRATAOA

8.1 Caberá à CONTRÁTADÂl

8.í.í. Dêsompenhar os seNiços de íorma precisa e eficãz,

8.í.2. Eíetuaí 06 s€rviços dã âcordo com as dêtenninaçôês dâ SocrstaÍla da
Econômlco, Íurirmo e Cultura observádas as determinaçô€s esiabel€cidât neale
âs normâs I€Eâis incidentes sob.e a rêlaÉo jurÍdicã âdminbkativ€;-

Des€
conlralo

Prãçâ Agamenon MagalMes, s/n centro-Paulista - PE CEP 53 401441
Fone 3433-0072 E-mâil: pau is1â@pâuhste oe.oov.br CNPJ 10 408 839/0001-17
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Poulisto
SEcRETARta oE assuNTos JURiotcos

8.í.3. Os danos câ!sados pela CONTMÌAOA, aindâ que cutposos, seráo de sua Interrã rê6ponsabitidede
respondendo por tsso penal. crvil e admrnrstralìvamentei

8.í.4. será de inteirâ responsabiridade da cottrMTADA todâs as despesas coín ãrvará, ricençâ, direÍtos
âuÌorals, Dem como 0ulras que se f/zerem necessárias para a apr€seniação arÌlsticai

8.r.5 Será de inteire responsabìiidade da coNTRÁÌADA todas as despesas com estâdiâs e aihenrâção
bem como corn segutanças particuleres, porvenlura, necessáriâsi

8.1.6. Caberá também à CONÌRATADA e responsabilidade com os encargos do ECAD e com a Ordem
dos Músicosi

8.'1.7 Apresenrar à CoI{TRATANTE cópia dos conrreros firmados com âs apresentações anísrices bem
como os comprovant€g de pagâmento

cLAusuLA NoNA - DAs oBRtcaçÕEs soctats, coMERctats E Ftscats

9.1 À CONÌRÂTAOA câberá. aindâ:

9.í,í,. Assumtr a,|esponsaòtltdede por todos os encargos prev ocÊÉ provtStos nâ
regrsraÉo socret e trâbalhtsta em vrgoÍ, obrigando-se a sâl v€z que os sêus
lunconários não manleráo nenhum vinculo empregallco com

r looas as provtdënctas e obngeções estabeleodas na
uando. ern ocrnència da 6pécie, íorem vítimas os seus
ou em conexáo com êles. ainde que acontecido em

9.1.3. Assumtr lodos os encargos de possivel demandâ trabalhista, civilou penat, retacionedos a prestaÉo
do serviço aíístico originariamenle ou vinculada por prêvenção, conexáo ou continênqa, e

9.í.4. Assumir, atnda e responsabilidade pelos encergos fiscais e comerciais resultant€s da exêcução
cteste conlralo

9.2 A inadimplência dâ CONTRÂTADA, com referêncra aos encârgos estabelecidos ne3la ctáusuta, nâo transÍere
â Administr.ção da CONTRÂTANÍE a responsâbrtidâde por sêu pagamento, nem poderá oneÍaf o obleto
deste conÍalo lâzão pele qual a CONTRAÌADA renuncte expressamente e qualqu€r vtncuto de
soírdarìedade com a Administracão dâ CONTRATANTE

cLAUSULA DÊC|üA - OAS OBRTGAÇÕES GERATS

í0.í É expressamente proib id a, por perÌe da CONÌRAÌADA, durente a execuçáo deste contrato a contratação
de servrc,or pertencente ao quadro de pessoâlde CONTRAÌANÌÊ

í0.2 A CONTRÁTAOA fìce proibida de veicular publicidade acerca do objeto deste contrdlo. salvo se houver
prêvia eutorÉaçáo da AdíninistÍaçáo dâ CONTRATANTE

10.3 É vedada a subcontratâÉo de oútra empresa pera e presiaçáo do serviço artístico

cúusuLA oÉc[úa pRtitEtRÁ - ota E LocaL oa aPRESENIAçÃo aRTlsTtca

deIl.l A aprêsêntEção êrti9tic€ dêvêrá ocorÍer no eôdercço e horádo indicados
Dgsenvolviménto Econômico, Turismo e Cuhurà, conformê êspecifcado na tabela conlida
cle3le contaalo

Praça Agamenon Magalhães, ín C€ntro-Paulistâ - PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E-msil peLrlista(ôpaulistâ pe.oov.brCNPJ 10408 839i0001-17
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sEcRETARIa DE assuNTos JURiDlcos

cúusuLA DÉcrÍíA sEGUNDA - Do acoMPANHAHENTo E DA FlscaLlzaÇÃo

12.í. Durante a vigéncia desle conlrato, a prestaçáo do serviço artístico seÉ acompanhâda e fìscalÊac,a âtravês
de um servidoÍ designado pare este fim pela SêcÍ6tariã ds Dssenvolvim€nto Econômico TurÈmo ê CultuÍa
reDresentendo ã CONTRATANÌE

12.2, As decisóes e pÍovidências que ultÍapassêrdn a compeléncra do rêpresentante deverão seÍ Solicitadas aos

seus sr.iperiores em tempo hábil para e adoção das medides necessânas

12.3. A CONTRÁTADA deverá manter preposto aceío pêla Adminlstraçáo da CONÌRATANÍE durante.o
periodo de vrgèncra deste conlralo para representá-le semPre que íor necessário

cúusuLA DÉctIíA TERCEIRA _ OA DESPESA

'13,1 A despesa com e prestaçào do serviço arlÍstico ocoÍerá mediante emissáo da Nota de Empenho e eslá a

caÍgo da seguinte Dotação Orçamentária:

Ì{ob dc EFo.nho n' 20ã}.lX}0000763
Awitade: 4053 - PÌofioÉo do Ev€ntos e AÉes Turlsficas

Elemento: 3390 39 - oufos SêÍvias de Tarcdlo3 - Pestoa JuÍidica

Fonle: 10010000 - Reorrsos oídinános
Valor do Emp€nhorRi 25 000,00 (ünte e cinco milmeis)

cúusuLA oÉcrMA euaRTA - Do pacaMÉNÍo

14.'l A Secretarie de Finanças do Municipio do Paulistâ eíetuará o pegemenlo à CONTRÁTAOA. de acordo com

o seu cronogreme financero e mediante a epresentaÉo/entregã da Nots Fiscal quê deverá estaÍ'devid8 e

obrigatoriamente atestada pela Sêcr€taria d€ Oesenvolvimanto Econômlco, Turlsmo € Cultu.e

í4.2 Fica âssêgurãdo o restab€lecimento do equilibrio econômico-fiôâncerro InEiel desle contrato na ocoíênciâ
de íato supeN€ni€nte, que implique a Inviabilidede ou retardamenÌo dã execuÉo do presente conlrato

'14.3 Em caso de iÍÍegulaÍrdade o pagemento será suspenso eté que seiam Sanades as Pendênc€s sem 0nus
para a CONTRATANTE

í4.4 O pagamento dêverá seí efei!adoínediante empenho e emlssão de cheque pela Secreiaria de Finanças do

do montante a pagar os valores corEspondeôles a muhás ou
nos termos desle conlrato

14.6 Nenhum pagamenlo será efetuedo à CONTRATADA enquanto pendente de lQuldeçâo qualquer obngâçáo
fìnanceira sem quê rsso gero direÌtoá alteraçào dos preços ol] de atuãlizaçáo monetária poralraso dê Pagamento

CúUSULÂ DÉCIMA QUINTA - DA ALTERÁÇÃO OO CONTRÂTO

í5.1 O presente contralo poderá ser alerado nos casos pÍevislos no An. 65 dâ Lsi E.666/í993 e allersçóes
postêriores, desde que hala Inleresse de Admlnistraçáo da CONTRATANTE, com a apresènEçào das devidas
justificelivas

cúusuLA oÉctHA sExra - DAs pENALtoaDEs

í6.1 A d$islênciâ ou o não comperêcim€nto da âtíaÉo adlslica no dia dosignedo paÍa a

impl|cará pãrã a CONTRATADA o pagamento de Indenizãçâo no valor coíespondente â í00% conto)
do valor deste contreio sem prelui2o des pêrdas e danos ocasionados liberando a CO
oroceder outra contratâcão

Praça Agãmenon Magalháe6 6/n Centro-Paulisiâ - PE CEP 53 401-441

Muâicloio do PaulirlE

1,a.5 A CONTRATANÍE poderá deduzir
indenizaçô€s devid€s pola CONÌRATADA,

NTE para

.98Êà

Fone 3433-0072 E-mârl oaulrsla.ôoaullstËt.oê.oov br cNPJ 10 408 839/0001.17
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SECRETARIA OE ASSUNÌOS JURIOICOS

cúusuLA oÉcrÌúa sÉTrMA - oa vrNcuLAçÃo ao pRocEsso LrcrraróRto

17.1 Este conlíâlo Íice vrnculado á In€xigibllidâde no OO3/2020, cula realaaçáo decorre de autorizãÉo da
Seclsteriã de D€Bânvolvimonto Económlco. Ìuíl3mo e Cultura do MuniciDio conslianle do Proco+9o no

008/2020.

17.2 Sáo pertês ntegrentes deste contrato o Relatóío da Comissão Permanente de Liô ação - CPL de Malerlais
e Serviços, na fnexiglbilidado n'005/2020, Contrato de Exclusivldôdê do Arti3te e Parecer n'.02512020, da
Diretorie de Pe.Êcorgs da Secretaria dê Assuntos Jurldlcos. Independenle de kânscÍiçào

1?.34 lavráure desle rnstrumento contratual decoÍre dâ sorcilaÇáo da S€cretariâ ds Daaenvolvimonto
Êconómico Turlsmo e Culturâ do irunicipio do Paulista, exaradâ no Oficio n'045/2020.

cúusuLA oÉcrrra orÌava - otspostçóEs FtNAts

í8.1 As ouestóes decoíenles da execucão deste Inslrumenlo que náo possam ser d rimldas
adminisÌreìivamente, seráo processãdas e lulgadas pêlo Foro da Comarcâ do Pau|siâ, com exc usão de qualquer

oulro, poÍ mais pnvilegredo que selã

E, pâre lirmeza e velidade do que foi pactuado, lavrou-se o presenle contrato em 04 (quaìro) vias de iguâl teor e
íorma para que sudam um só eíeito o qual depoìs de ldo, é assinado p€los representanles das Pâíes,
CONTRATANTE e CONTRATAOA, e,pelas leslemunhas âbaixo

Pruliite/PE, 31 d.janelro d€ 2020

Turisrno e Cullura
Contratântê

Praçâ Agamênon Magalhàes s/n centro-Paulista - PE cEP 53 401-441

ProduçõêÈ € Eventoa Eirêli

Testemunhas:

Fon6 3433-0072 E-mâil: oâu|sta@pâulsla oe.oov br CNPJ 10 408 839/0001-17
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SEcRETARTA DE AssuNTos JURiDrcos

EXTRATO DO CONTRÁTO OI2I2O2O

N" CONTRÁTO: 0122020
PRocEsso Lrcrrltónto x"; oogrzo2o
MODALIDADE: lnexigibilidcde n' 003D020
PORTARIA(S) DA C.P.L.: 0752020, de 2Ì de janeiro de 2020
FUNDAMENTACÃO leclL: ert. 25, IIl, dg Lei n' t.66611993 e alterações.

CONTRÂTADA: BRED PRODUçÕES E E\'ENTOS EÍRELI
OBJETO: Contraraçlo de empresa para apresentação anistica no ViliOrla do Município do Paulista,?E, no dia 0l de fevcreirp

de 2020.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
N0TA(6) DE EMPENHO: 2020-000000763
ATTIDADE{S): 4053 (Promoção de Evenros e Ações Turisras), ELEMENTO(S): 3390.39 (Ounos Scrviços de Tcrc€iros -
Pessoas Jurídicas) // FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinários)
PRAZO(S): A vigência deste contrato s€ni dc 120 (ccnto e vinte dhs), a contar da data dc sua assinaturq qual sejs" de 3l dc

jeneiro dc 2020 e 30 dc mrio dc 2020fevereiro de 2020.

ASSINATURA: 31 l}l /2020

Paulisu,/PE, 3 I de janciro 2020

úORGE ROCHA LEITE JANIOR
Seçretário Municioal de Descnvolvimcnto Econômico. Turismo e Cultura

TERMO DE DESIC\A O DE SERT'IDOR PARA FI CONTRATO

Jorge Roús t eitc Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Culturd, afavés do pÍescnte

instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsávcl pelo Acompanhamento c Fiscalização do presentc Contdo, na

forma dos Ar1. 67 e'13 da Lei n" 8.66ó11993, dçvendo informar à Administração sobre evenauais vícios e irregularidades, propor

solugões e sanções que entender cabivel para a regularização das faltas e defeitos observados, conforme disPosios no contraÍo

referido.

o servidor declara nest€ ato estar ciente de sua indiiacão' bem como de suas funções' de acordo com a Lei n" t 666/1993 ou aos

termos e cláusulas.do contrato supracitado, supi se Às s8nções previstas na refcrida Lei c nos regulamentos próprios, sem

prcjuizo das responsabilidrdes adm civil e criminal por cuÌpa ou dolo tenha dado causa.

Servidor/Fiscal: ,ea lt< :- tt 1 . uttricun: (13?otl

Ecouômico,

PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICI.AL

D.o.M.E.pE:-[,-atndgD.o.u: / t-.D.o.E.PE(GEPE):-/-t-

Tu rismo e Cultura

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53 40'1441.
Fone 3433-0072 E-mail: pe-g]E!.e@.peg!!!9.!e.99y,!I CNPJ 10 408.839/0001-1
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Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-í7
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 763

31t01t2020 Anexo: 0 Valor: 25.000,00

Órgão: 26
Unid Orç. 26.101

Unid.Gestora: 26. í 01

Programa: 23 695 2302
N" da Ficha: 1037

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TURISMO

E CULTURA
E CULTURA . A
E CULTUM - F

Proj/Ativ/Op Esp: 4053 pRoMoçÃo DE EVENTos E AçÓES TURisrlcAS

Elem. Despesa 3390 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElem Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec: 10010000 Recursos Ordinários

SubElem. Emp : 020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

PROMOçÃO DO TURISMO DO MUNICÍPlO

Modalidade; 0-Ordinário

Data Final

Fonte de Recurso (TCE) s-Recursos PrÓprios - (Ordinário, náo vinculado)

ModdaLicitaçãoN"LicitaçâoNoconkatoDataHomo|ogaÉo
o-Sem Liqtacão

Aditivo N' Data Inicial

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:

Endereco:
Bairro:

Cód.Banco:

TriunÍo
53.625-740

Agência:

12231 üed ProduçÕes e Eventos Eireli

08 789 24410002-98 lnsc Mun:

Rua Joaquim Filquelta Galvão, 09 A

lnsc. Estadual:

IGARASSU
Fax: 81301088'15

Cidade:
Fone: 8130108810

Unrt Valor Total

Rei ContÍaÍação de apres€ntação artíÍica
Para o Viva a Orla do Municipio do Paulista

Dia 0110212020 - langa
20:00h -Banda Sedutora ...... .R$ 25.000,00
Inexigibilittade n' 003/2020

n" 008i2020.

SubAçÕes

Saldo Ant. Orç. 2 528 545,02

HELINE ANDRADE DO NASCIMENTO GOMES SI

Agente Orçâmentário

Pesgoa Atesto Ltouidacão:

Dt Atesto Dt. Previsão Pagamento

Liquidação

Saldo Atual 2 503 U5,02

En 
-----t ---J 

-

Valor Emoenhado 25.000,00

vú^/w puuinsofi cDm bí - Publicson Contabilidade - venÉo 2020 13 3 0 _(83)30224800

PreÍeturâ de cidade do Paulista c PJ 10 408 839/OOO1j7 Prâça AgEmenon Megalhães vN cep 53',101220 Cenfo. Pauliste-PE Íone


