
OUE SE SEGUEM

O MUNlclPlO DO PAULISTA' Pessoa jurídica de

Maoalhães, s/no, Centro Paulista/PE tnscÍlto no CNP

de besenvolvimento Econômico' Turismo e Cu

Maranguape I CEP: 53441{00, Paulista/PE, neste ato

Portarã nò. 9992019, SÍ. Jorge Rocha Lêite Júnior,
ldentidade n" 4481830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF s

cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE

CONTRÂTADA: BRED PRODUçÕES E EVENTOS

CNPJ/MF Sob o no 08. com s

lgarassu/PE, CEP: 53.6 Íepres

SJantos, brasiìeiro, casad no 4 94

à Rúa Débora Regis de - Peix

s implesmente coNTF,ÂTA DA

FUNDAMENTAçÃO JURiDICA:

Funda mento n rada Pela

comrs ão de M 0' datada

de?1 pela Le oncluslvo

da Co citaçáo tegram o

presente termo, independente de transcÍição

CLÁUSULA PRIMEIRÁ - DO OBJETO

o presente conrrato tem como objeto a coNTRÂTAÇÃo_oE EMPRESA PARÂ APRESENTAçÃO ARTÍSTICA

pÁU O CanxaVAL 2020 DO úUH|CiptO DO PAULISTA/PE, no dia 09 de janeiro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRÊçOS

o custo com a contratação das atrações artÍsticas corresponde à rmportância de Rs 25'000'00 (vinte e cin:o
mil reais), conforme descÍiçáo da tabela abaixo:

Jtl|i- 'Ê.. r 'rP^ .

{*;*} Poulistoìif - '- 
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURíDICOS

coNTRATO N" 014/2020
PROCESSO LICITATÓRlo N" 010/2020

INEXIGIBILTDADE N" OE5/2020

NoilE DA
ATRAçÃO

DATAi LOCAL HOúRrO
QTD.

APRESEIifTAçÃO

vAL0RES (R$)

UNTTÁRIO TOTAL

ValoÍTotal Globtl: 25.000,00 (vintê ê cinco mil ro|i.)

PÍaçâ Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53 401441 (

Fone 3433-0072 E-mail: paulista@pâulista. oe.oov.bÍ CNPJ 10.408.839/0001-1



Poulistq

3.í A CONTRAÌADA fìcâ obígada â apresenl conÍatadas nos clrâs predelermrnados

confofme labele conslante dâ cláusula seglnda dèteminado. Íeferente à prestaçáo dos

serviços adisticos a serem executadoa nos endo à solicÍtaçào da Soctêtariô dê

Oêsenvolvlmento Económlco, Turismo c Cultu.a do Munlcipio do Paulist.

CLÂUSULA OUARTA - DO AMPARO LEGAL

4.1. A levralura do presente conlrato decorre da rcelzaçáo da Inexigibilldad€ ne 005/2020, realEeda com

fundamento no Aí. 25 inc. lll dâ Lei n" 6.566/1993 e allereções poslenores

4.2. A prestaçáo do serviço aÌlislico fo ratificada eín favor da CoNTRATADA, conforme despacho do PrafeÌto do

MunrcipD do Paulistâ, exaredo no Proce3so n'0í0/2020

4.3. O presenle conkalo esÌá vinculâdo à Inexigibilidâd€ n' 005/2020 pera tanto deve ser inl€rprelado em

consonâncie âo al 9Íevislo nos casos duvtdosos

cúusuLA ourNTA - oa ExEcuçÃo Do coNTRÂTo

5,í A execução desle contrato, bem como os cãsos nele omissos, íeguleÊse-áo peas cláusules contÍaluals e

pelos preceitós de Direrto público. aphcando-se thes, suptetivamente, os Pr111cipios da Teoriâ ceraldos Conlralos

e as drsposições de Diíerlo Prrvado na Íomâ do Art. ta da Lai 8.6ô6/1993 e âlleraçóes posteriores combinado

com o inciso Xll. do Art. 55, do mesmo drplome legal

cúusuLA sExÌa - DA vtcÊNcta E DA EFlcÁclÂ

6.í O perlodo de vigência deste contreto será de í20 (cento € vinte dlôs) a contar dâ data de sua âssrnaiura
q!â seja, de 07 dE ísvoroiro de 2020 a OO de )unho de 2O2O sendo o die de execução o dia 09 ale Íever€iro
de 2020, comojá determinâdo e descrlo na cláusulâ segunde deste contrãIo, podêndo ser prorogac,o nos lermos
delineados na Loi 0.666/1993

cúusuLÂ sÉTrüa - oas oBRtGAçÕEs Do coNTRATANTE

7.í Caberá à CONÌRATANTE:

7,í,í Prestar as inÍormaçóes e os esclafecimentos alnenles ao objeto do presenle contreto. que venham
â ser solicrtiâdos pela CONTRATAOA

7.1.2 ÊÍelvat o pagamento â CONTRATADA em coníormtdade com o cronograma da Secrelariâ de
Frnanças do MunicÍpio do Paulistâ e desde que o serviço contralado estela em confonnidãde com a

solicitacào eíetuâda oelo CONTRATANTEi

7.í.3 Exrgrr por inlermédio dâ SecÍetâda d€ De3envolvimento Econômico Turismo e Culture que a
CONTRATADA apresente comprovanle de quilação de regulericÍade autoral no prezo estabelecido no
presente instrumenlo conkâtuel

cúusuLA otrava - DAs oBRtGAçôEs DA coNTRATADA

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

- oos PRAzos

8.í Caberá à CONTRATADA

8.í.1. Desempenhãr os servrços de Íorma precisa e ellcaz;

8.í.2. Eíêtuaí os serviços de âcoÍdo com as d€terminãçóes da Socrctarlâ do
Econômico, Turl3rno e ColtuÍa observadas as deteÍmrnâçóes êstâbelectdâs neste
as nomas legeis incidentes sobre a Íelação jurídicê administratva;

Preçê Agamenon Magalhãos, s/n centro-Paulistã - PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E mãil: pa!lista@paulìstã oe.oov.br CNPJ 10 408 839/0001n
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Poulisto
sEcRETARTa DE assuNTos JuRiDrcos

8.í.3. Os danos causados pela CONTRÂTAOÂ, ainda que culposos, serão de sua interra rêsponsabilidade
resgondendo, por isso penal, civil é admintslraltvamente,

8.1.4. Será de inteira rcsponsabilidade da CONTRÂTADA todas as despesas com alvaÍá. licença, direÍtos
eutoreis bem como outras que se lìzeíem necessánâs para a apresentâÉo aÍlísÌEe;

8.í.5. Será de inteira responsabrhdade da COIITRÂTADA todas as despesas com esiedias e almenÌaÉo
bem como coíí seguranç3s perticulares, poruenlura. necessária6;

8.í.6. Câberá tembérn à CONTRÂTADA e responsabilidade com os encargos do ECAo e com e Ordeín
dos Músicos

8.'1.7 ApresenÌar à CONTRÁÌANÍE cóplâ dos conÍâtos firmados com as apresenlaçóes arlÍstrcas bem
como os comprovanles de pagamento

cúusuLA r{oNA - DAs oBRTGAçÕES socrars, coirERcrars E Frscats

9.í À CONTRATAOA ceberá. arnda

9.í.1. AssumiÍ a Íesponsabilidade porlodos os encargos pÍevrdenciários e obrigaçóes socra|s prêvislos nâ

legislação social e trebalhistâ ern vigoÍ. obdgando-se e saldá-los na época pÍópriâ. vez que 0s seus
Íuncionários nào manterão nenhLrm vinculo empregalício com a CONTRATANTE

9.1.2. Assumrr. tãmbém. a responsâbrlidede por todas as pÍovidências e obngeçóes eslabelecidas ne

egrslaçáo específice de acidenies do lrabalho quândo. em ocorrência de espécie. íorem vitrmâs os seus
funcionários e/ou lécnEos quando do serviço ou em conexão com eles, ernda que aconlecrdo em

dependêncre de CONTRATANTE:

9.í.3. AssurÍirtodos os encargos de posslveldemanda trabalhisia, civilou penai relacionâdos a prestaÉo
do servìço aiistico, orjg|nanamente o! vinculada por preveriçáo, conexáo ou contrnèncla, e

9.í,4. Assum|l, einde, a responsabilidâde pelos encargos fiscas e comerciais Íesultantes de execuçáo
deste conlrato

9.2 A nadrmplêncra da CONTRÂTADA, com Íeíeréncia aos encârgos estabelecidos nesla cláus!la, náo transfere
á AdmrnrstrâÇão da CONTRÁTANTE a Íesponsabilidade por seu pagamento nern podêÉ onerar o objeto
deste contralo, íazáo pela qual a CONTRATADA íenunciâ expressemente a quaìquer vinculo de
solidariedade com a Adminìstração da CONÌRAÌANTE

cúusuL pÉcrMA - DÂs oBRTGAçóES GERÂrs

í0.1 É expressamenie pÍoibrda por parle da CONTR TADA duranle a execução deste conlrato, a contrâtaÉo
de seryidor perlencente âo quadro de pessoal da CONTRATANTE

10.2 A CONÌRAÍAOA fica proibida de vercular publicrdâdê ecerca do objelo desle contrato salvo se houvêr
prévia autoÍizaçáo da Admrnistreção da coNTRATANTE

't0.3 É vedada a subconlrataçáo de outra empíesa pare e prsstaÉo do servço aíistrco

cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ - OIA E LOCAL DA APRESENTAçÃO ARTISÌICA

'11.1 A apÍesentâÇáo edist|ca deverá ocorÍeÍ no endereço e horário tndicados_ pela

Desenvolvimento Econômico Tuflsmo e Culiura. conforme êspêciÍcãdo na tabela contide ne cláusula

Preçâ Agamenon Magalháes s/n Centro-Pauliste - PE CEP 53401-441

desle contrato

Fone 3433-0072 E-mail: peulista@pêulista.pe.oov.bÍ CNPJ 10 408 839/00011
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SEcRETARTA DE AssuNTos JURlDrcos

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FtscALtzÂçÂo

'12.1. Durante a vigêncra deíe contrato, a prestação do serviço artístico será acompanhada e Íscalizada através
de um servidor designado para este Ím pela Secretaria de Desenvolyimonto Econômico, Turismo e CultuÍa,
representando a CONTRÀTANTE

'l2.2. As decisÕes e pÍovidências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias.

12.3. A CONTRÂTADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, durante o
período de vigência deste contrato, para representáJa sempre que for necessário

cúusuua oÉcrua rencErne - DA DESpESA

í3.í A despesa com a prestaçáo dò serviço aÍtístico ocorrerá mediante emissão da Nota de Empenho e está a

cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Notâ de Empênho n'
Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e AFes Turístrcas

Elemento: 3390.39 - Ouhos S€Íviços de Terc€iros - Pessoa JuÍídica
Fonte: 10010000 - Reqrrsos Ordinários

Valor do Emoenhoi R$ 25.000 00 (vinte e cinco mil

cúusuLA pÉcrMA QUARTA - Do PAGAMENTo

14.'l A Secretaria de Finanças do Munrcípio do Paulista efetuará o pagamento à CONTRATADA, de acordo com
o seu cronograma financeiro e mediante a apresentação/entrega da Nota Fiscal que deverá estar devida e
obrigatoriamente atestada pela Secretaria de Oesenvolvimento Econômico, Turismo o Cultura.

14.2 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbno econômico-flnanceiro inicial deste contÍato na ocorrência
de fato superveniente, que ìmplique a inviabilidade ou retardamento da execução do presente contÍato.

14.3 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendèncias, sem ônus
Dara a CONTRATANTE

14.4 O pagamento deverá ser eÍetuado mediante empenho e emissão de cheque pela Secretaria de Finanças do
Município do Paulista.

14.54 CONTRÂTANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores corÍespondentes a multas ou
indenìzações devidas pela CONTRATAOA, nos termos deste contrato.

14.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRÂTADA enquanto pendente de Iiquidação qualquer obÍigação
flnanceira, sem que isso gere direito à alteração dos preços ou de atualização monetáÍia por atraso de pagamento.

cúusuLA oÉcrMA eurNTA - DA ALTERAçÃo Do coNTRÂTo

í5.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/1993 e alterações
posteÍiores, desde que haja interesse da Administração da CONTMTANTE, com a apresentação das devidas
justiÍìcativas

cúusULA DÉcIMA sExTA - DAS PENALIDADES

í 6.1 A desistència ou o não comparecimento da atração aÍtística no dia designado para a realização do
implicará para a CONTRÂTADA o pagamento de inderÌização no valor correspondente a '100% (cem
do valor deste contrato, sem prejuízo das perdas e danos ocasionados, liberando a
procedeÍ outra contratação.

Prâça Agarnenon Magêlháes, s/n - PE CEP 53401441
Fone 3433-0072 E-meil : peulgle@peslE!ê4esyiI cN PJ 1 0.408. 839/000 1 -
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

cLÂusuLA DECTMA SÉTtMA - DA VTNCULAÇÃO AO PROCESSO LlCtÌATóR|O

í7.1 Este contrato Íica vinculâdo à Inexigibilidade n. OO5/2020, cuja reatizaçáo decorre de eutofização da
Socretâriâ de DêÊenvolvimonto Econômico, Tu 6mo e Cultula do MunlcíDio. constante do procasso no
010t2020

í7.2 Sáo partes integrantes de6le contrato o Relêtófio da Comissão pemanente de Licitação - CpL de Maleriais
e Seív ços. na Inexigibilidad€ n' 005/2020. Contrato de Exclusividade do Arüstâ e pargc€. no. O3frt2O2O, da
Diretoria d6 Parec6.es dâ Sêcretâria d€ A3suntos Juídicos. hdependente de tÍânscriçáo

í7.34 lavratura deste instrumenlo cont|alual decone da solictação dâ Sscretaria dê D€senvolvlmento
Econômico- Turismo e Cultur. do Municipio do Pâutista exaradtno Oíicio n.046/2020

cúusuLA DÉctMA otTAva - DtspostçÕEs FtNAts

í1.1 As qlestões decorrenles da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
adrnrn stratrvârnenle. seráo processadas eiulgadas pelo Foro da comarca do pauhsta, com exclusão de qualouer
oulÍo, por meis pívrlegiado que sela

E, para Írmeza e validâde do que foi pacluâdo,
íorme parã que surtam um só eÍeito, o qual,

lavrou-se o presenle conlralo eín 04
deDors de licto. é assinado Delos

(quatro) viãs d6 igualteor e
rePresentanles das parles

CONÌRÂTÂNTE e CONTRATADA epe unhas abeÌxo

a Leite Júnior

Paulista/PE, 07 d6 fêvorêiío de 2020

Secrctárlo dê O€Êenvolvlmento Económico,
Ìurismo e Cultura

Contratântê

Preça Agamenon Magãlhães, s/n CenÍo-PaLlli6tã - PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E-mail: oâuhsle@pâulista oe oov bÍ CNPJ 10 408 839/0001-17
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Poulisto
SEcRETARTA DE AssuNTos JURiDrcos

EXTRATO DO CO\TRATO O14i2O2O

N' CONTRATO: 014/2020
PRocEsso ucttntónIo No: ol o/2020
MODALIDADE: Inexigibilidade n" 005/2020
PORTARIA(S) DA C.P.L.: 075n020, de 2l de jaÍìeiro de 2020
FUNDAMENTACÃO LBGIL: Arr. 25, IIl, da Lei n" 8.ó66l1993 e alteÌações.

CONTRÂTADA: BRED PRODUCÔES E EVE\TOS EIRELI
OBIETO: Contratação de empresa para aprcsentação aÍistiça para o Carnaval 2020 do Municipio do Paulista,/PE, no dia 09 de

janeiro de 2020.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO; 2020-0000007E2
ATIVIDADE(S): 4053 (PÍomoção de Eventos e Ações Turistas) // ELEMENTO(S): 3190.39 (Outros Serviços dc Terceiros -
Pessoas Jurídicas) // FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinários)
PRÁZO(S): Vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte dies), a contar da data de sua assinatur4 qual sej4 de 07 de

feverciro de 2020 8 06 de jünho de 2020, sendo o dia de exçcução o dia 09 dc fcvereiro de 2020.

ASS| NATU RÁ : 07 /022020

PaulisrarPE. 07 de fevereiro 2020

JORGE ROCHA LEITE JÚNIOR
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Íurismo e Cultura

TER]\IO DE DESIGNA DE SERVIDOR PÂRÁ FISCALIZAC DE CONTRATO

Jorgc Rochr Lritc Júnior, Secretário Municipal de Descnvolümenúo Ecônômico, Turismo e Cultura, atr8vés do pÍcsente

instumentot d€signa o Servidor inÊa-assinado, como responúvel pelo Acompurhamento € Fiscslização do pÍescntc Contrdto, na

forms dos Art. 67 c 73 da trci n" t.666/1993, devendo informar à Administração sobÍe evcntusis víeios c iÍrcgulaÍidadcs. propoÌ
soluções e sanções que entender cabível prra a regularizaçilo das faltss e defeitos observados, conforme dispostos no contralo
referido.

O servidor declara neste alo estar ciente de sua indicaçito, bem como de suas fungões, de acordo com a Lei no 8.66ó11993 ou aos

tcrmos e cláüsulas do cantrato supracitado, sujcitando-se fu sanções previstas na rcfcrida Lei e nos regulamentos póprios, scm
prej u ízo das responsabilidades adm in istrativas, crirninal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Scrvidor/Fiscsl: Mrtícuh:

Econôàico,
Turismo e Cultura

PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.o.u.B.pp,â0 ,A4 ,üfr-.o.o.tJt t t-.D.o.E.pE (cEpE): r t



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/000í-17
Secrelaria de Finanças
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 782

Data 07 t0212020 Anexo 0 ValoÍ: 25.000,00

Órgâo: 26
Unid.Orç.26.101

Unid Gestora: 26 101

Programa: 23 695 2302
No da Frcha: 1037

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

E CULTURA
E CULTURA - Ê

E CULTURA - F

Proj/Ativ/Op Esp: 4053 PROMOçÃO DE EVENTOS E AÇÓES TURISTICAS

Elem Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElem Orç: 0099 SEM APLICAçÁO
Fonte de Rec . 10010000 Recursos Ordinários

SubElem Emp : 020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

PROMOçÃO DO TURISMO DO MUNICIPIO
Modalidade: 0-Ordinário

Data Inrcial Data Final

Fonte de Recurso (TCE) s-Recursos Próprios - (Ordil?|9, nqo vinculado]._ _ . . -icitaçao No Contrato Data HomologaÉo
GSem LicitaÉo

Aditivo N"

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:
Endereco:

Bairro:
CEP.

Cód. Banco:

12231'Brcd ProduçÕes e Eventos Eireli

08 7 89.244t0002-98 lnsc Mun:

Rua Joaquim Filqueita Galvão, 09 A
Triunfo Cidade:

53.625-740 Fone: 81301088'10

lnsc. Estiaduel:

IGARASSU
Fax: 81301088'15

Agência:

Históflco Ouantidade Unit Valor Total

Rel Contrua4ão dc apres€ntação artistica
Para o Camaval 2020 do Muicípio do PaulislÂ

Dia 09102/2o20 - Maranguape II
I 3:00h - Banda S€durora .........R$ 25.000,00
lnexigibilidade n" 005/2020
Proccsso n'

SubAçÕes

Saldo Ant. Orç 2.328.U5,02

LrquidaÉo

Saldo Atual 2 303 545.02

Eml

CIMENÌO GOMES

mentário

wÌiÍí puurcsoít co.n br - Publitsoít CoÍltãbìlitade - YerÊáo m20 1 5 7 0 -(83)3022{800
pÍEÍênura da cilâdê do PâulÉtr cÌ{PJ 10406 839/OOO1.I7 Praça AoÊm€r|on MâgAlhães. sr{ cep 53',{01220 CeíÍto Peulistia-PE íon€


