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SEcRETARIA oE AssUNTos JURiDIcos

GoNTRATO No 020t2020
pRocEsso r-rcrrarónro N. ol tzozo
INEXIGIBILIDADE NO OO9/2020 -l':'t 

'3 C,'' -'/ "'' :

coÌ.JÌMTAçÃo DE EMPRESA PARA
APRESENTAçÃo aRTisncA No vtvA oRLA oo
MuNtcÍpro Do pAULtsrA/pE, CELEBRÂM o
MUNIciPIo Do PAULISTA E A EMPRESA A.C.W
sILvA PRoDUçÓES, NoS, TERMOS QUE SE
SEGUEM

O Í9UN|CÍP|O DC PAULISTA, pessoa jurÍdica de direito público intemo, com sèdê na Praça Agemenon
Magalhães, Yno, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio da Secretarie
de Desenvolvimento Econômlco, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Geraldo Pinho Alves,222,
Maranguape l, CEP: 53441€00,Paulista/PE, neste ato rBpresentado, por seu Secretário, nomeado através da
PoÍtaria no 999120í9, Sr. Jorge Rocha Leite Júnlor, brasileiro, casado, publicitário, poÍtador da Cédula de
f dentidade n" 4481830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob.o n'. U7 .827 .654-87 , Íesidente e domiciliado nesta
cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTMTADA: A. C. W. SILVA PRODUçÔES, pessoa jurídica de direÍto privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n0

34.085.956/0001-55, com sede na Ay. Fernando Simôes BaÍbosa, Sl 410, N" 266, Boa Viagem, nesle ato
repÍesentada por seu administrador, Sr. Antonio Carlos WandêÍley Silva, brasileiro, cagado, porlador do RG no

5.110 187 - SSP/PE, e do CPF no 031.003.744-10, com enderêço à Rua ConselheiÍo Theodoro, no 325, Apt 20í
- Zumbi - Recife/PE, CEP 53,2ô0-380, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

FUNDAUENTAçÃO JURÍDICA:

Fundamenta-se o presente instrumento no Processo n" 01412020,Inexlglbllldads n'00912020, elaborada pela
Comissão Permanente de Licitação de MateÍiais e Serviços, instituída por meio da PoÍterla ne 07í2020, datada
de 21 de janeiro de 2020, te{'ida pêla Lei n' 8.666/1993 e suas alteraçÕes posteriores, cujo relatório conclusivo
da Comissão PêrmaneÍìte de Licitação de Materiais e Serviços e a proposta da CONTRATADA intègram o
pregente teÍmo, independente de transcrição.

cúUsULA PRIMEIRÂ - oo oBJETo

o presente contrato tem como objeto a CoNTRATAÇÃo DE EMPRESÀ PARA APRESENTAçÃo ARTÍSTEA
NO VfVA ORLA DO UUI{lClPlO DO PAULISTA/PE, no dia 08 de Íevereiro de 2020:

cúusuLA SEGUNoA - Dos PREços

O custo com e contrataçâo das atraçôes artisticâs corrêsponde à importância de R$ 30.000,00 (trinta mll reais),
conforme descrição da tabela abaaxo:

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paylista - PE CEP 53.40144'1. \

Fone 3433-0072 E-mail: paulista@oaulrsta pe.oov.bÍ CNPJ í 0.408.839/0001-1

20:00h 30 000,00

ValoÍ Total Global: 30.000,00 (trinta mil

@

1.
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NOME DA

ATRAçÃO
OATA/LOCAL HORÂRIO

QTD.
APRESEÌ{TAçÃO

VALORES (R$)

UNÍTARIO TOTAL

Banda Ro$i
Original

08t0a2020
Baino do Janqa

01 30 000,00

n(
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sEcRETARta oE assuÌ{Tos JURiDlcos

cúusuLA TERcETRA - Dos PRAzos

3.1 A CONTRATAOA flca obrigada a apresenlar âs atrações arlisticas conlratadas nos dias predelerminados,

conforme tabela conslante da cÈusula segunda conforme cronogramajá deteÍm nado reÍerente à prestação dos

servrços aíistrcos a serem execulados nos locais tndtcados, atendendo à solicftaçáo da Secratarlâ dê

Oesenvolvlmonto Econômico, TurÉmo g Cultura do lrunlclpio do Pauliata

cúusuLA oUARTA - DO AMPARO LEGAL

4.1, A lavratlra do presenÌe contrato decorre da íealização da Inexlgibilidado no (t09/2020. reallzadâ com

fundemento no Ad. 25. inc. lll da Lêi no 8.666/í993 e alteraçóes posleriores

4.2, A prestaçáo do sêNiço ariíslico foi raldicâds em ÍavoÍ da CONTRATAOA. conÍorme despecho do Proíeito do

Munrcípro do Paulista, exâÍado no Proc€sso n'0í42020.

4.3. O pÍesente conlíâto eslá vinculado á Inêrigibilidade n' 009/2020 paÍa tanlo deve ser lnterpÍetado em

consonância ao a i previslo nos casos duvtdosos

CúUSULA OUINTA - DÂ EXECUçÁO OO CONTRATO

5.í A execução deste contrãlo, bem como os câsos nele omissos, regular'seèo pêles clâusulas contralLleis e

petos preceitos de Direito Púbìico, aplic€ndo-se lhes, supletivâmente, os PÍncipios da Ìeoria Geral dos conlralos
e as disposrções de Direito Privado, na íorma do Art. tí da Lei 8 666/1993 e altereçóes post€riores combrnado

com o inci3o Xll, do Art.55 do mesmo drploma lega

cúusuLA sEXÌa - oa vtcÈNcta E DA EFlcÁcla

6.1 O periodo de vrgêncra desle contÍalo será de 120 (cento a vinté diú), a contar da data de sua asslnatuÍa
qual seja, de 07 de iãverolro de 2O2O a 06 d6,iunho dê 2O2O sendo o dia de execução o dia 08 de Íov€reiro
2020. coÍno já determinado e descnlo na cláusula segunda desle contrato podendo seÍ pronogaoo nos rcÍmos

delrneados ne L€i 8.666/í993

cúusuLA sÉTürÂ - DÂs oBRlcaçÕEs Do coNTRÂTANTE

7.í CabeÍá à CONTRÂTANTE

7.'1.1 Prestar as infomacóes e os esclarecrmentos âtinentes ao obleto do pÍesente conlrato, que vennem

a ser solrcitados pela CONTRÂTADA.

7.í.2 Efetuar o pagamenio à CONÍRÂTAOA em coníormidade com o cronograma da Sêcretaria de

Frnançes do Munichto do Paullste e desde que o serviço conkatado est€je em coníormidacle com a

solicitaç3o eíetuada pelo CONTR TANÌE,

7.1.3 Éxigrr por tntermèdio da Secretâria de Desênvolvimênto Econômlco Turismo € Cultura que a

CONTRÂiADA apr€senie comprovente de qurieçào de rêgulâridade autorel no pÉzo eslabel€cìdo no

presente Instrumenlo contratual

cúusuLA otrava - DAs oBRIGAçóES oA coNTRÁÍaDA

8.1 Caberá à CONÍRÂTAOA

8,1,1, DesempenhaÍ os serviços de íoÍma precisa e eficaz

8.í.2. Efetuâr os serviços de acoÍdo com âs determinaçóes da Sect'tãriâ dê

Econômico, Turbmo o Cultuaa observadãs as delerminaçóes estabeleciclas neste

es nonnas lêgais incldentes sobre a relaÉo Juridica admrn|sÍalva
bêm como

PraçÉ Agamenon Mãgalhães, s/n Cenlro'Paulista ' PE CEP 53 401_441

Fone 3i33-ò072 É-mail: ;auliste@oaulistâ oe oov.br CNPJ 10 408 839/0001-17
'n_
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8.í.3. Os danos causados pela CONTMTAOA, ainda que culposos, seráo de sua Inte ra responsabilidaderespondendo, por rsso penet. civil e admrnistratrvamenie;

8 í 4 Será de Inteira responsabrridade da ..NTRÁTADA todas as despesâs com arvarê, rrcênça dire[oseulorais. bem como outras que sê fÈerem necessáries parâ a apresenteçáo artÍstlca

8.1.5. Será de |nteira responsabilldâde dâ CONTRAÌADA lodas as despesas com esrao|as e a rmentaçàoDem como com seguranças pedtculâres. poNenlLrra necessáfias:

8.í.6. Ceberá tâmbém à CONTR^TAOA a responsâbilidade com os encargos do ECAD e com a Ordemdos Àrúsicos

E.1.7 Apresentar à COì,IÌRATANTE cópta dos contratos íirmados com as apòsenlaço€s artÍsticas bemcorÌìo 0s comprovantes de pagâmento

cLausuLA NONÂ - OAS OARtcAçôES SOC|AtS, COMERCTATS E F|SCAtS

9.í À coÌ{TRAÌADA ceberá. ainda

9.í,í,. Assumtr a responsabthcÍade por todos os encargos prev octals prevtslos nalegislãçâo socrat e trabalhista em vrgor. obrigando_se a sat vez que o5 seuslunc,onâri06 nâo manl6ráo .tenhum vircLlo empíegaticto com

ldâde por todas as providéncEs e obrigâçóes estabetecrdas na
aDarho. qJândo. em ocorréncia oa êspéce, torem viltíhas o5 seus

serviço. ou efi conexáo coln oles. ainda que acontecido em

9,1.3. Assum|l todos os encaÍgos de pos6Íveldemanda trabãlhisla. civilou penel relactonados â prêstaçáo
do servlço artistico. oíiginariãmente ou v nculada por prevênção conexão ou conlÌnènoai e

9.í.4. Assumir ainda, a responsabrridade peros encârgos fiscais e coÍherciais re6urtantês da execuçào
desto contreto.

9 2 A jnadimplènc a da coNTRÁTADA, corn ref€rência aos encãrgos estabelecidos nestâ ctâusuie não transÍere
à Adminislrâçáo de CoNTRATANÌE a responsabrridade poase! pagamento nem pod€rá onerar o obreto
d€sle conÍeto, razáo pela qual ã CONTRÂTADA renuncla expressemenle a quâlquer vlnculo de
solrdariedade com â Administração da coNTRÂÌaNTE

CLAUSULA OÉCIMA - DAS OBRIGAÇÓES GERAIS

í0.1 É expressâmente proibide poípaneda CONTRAÌADA. durante a exec uçáo deste conÍato, acontratação
de servÉor pertencente ao quâdro de p€ssoalda CONTRÂTANTE

10.2 A CONTMTADA íica prorbrdâ de veicular plb rcrdade aceÍca do obleto deste contreto selvo se houvêr
préviâ aLlloflzaçào da Administração dâ CONTRAÌAt{ÌE

10.3 Ê vededa a subcontíatação de oútra elÍìpresa psra a prestãção do gelviço artÍElco

cúusuLA DÉcrf,a pRrME|RÁ - ora E LocaL oa aPRESENTAçÃo 
^RTÍsnca

íí.1 A apíes€ntaÉo artÍ3tkta devgrá ocorÌer no ênderêço ê horário indicados
Desênvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, conforme especiÍcgdo ne tebele contida
dêste conlralo

Praçã Agâmenon Magalháes s/n Cenlro-Paulìsla - PE CEP 53 401441
Fonê 3433-0072 E-mail: psu rste@pêu[sia oe.oov.br CNPJ 10 408 839/0001-1

pêlâ
segundâ

.tR
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Pculisto
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

12.í. Durante a vigência deste contrato, a pÍestação do serviço arlístico seÉ acompanhada e fiscalÈeda atÍFvés
de uÍh servidor designado para este fim pela Secroteria de Dê3€nvolvlm€nto Econômlco, Turbmo e Cultura,
repÍesentando a CONTRÂTANTE.

12.2' As decisóes e providências que.ultrapassarem a competência do reprèsentante deveráo s€i solicitadas aos
seus superidres. em tempo hábil para'a âdoção des medidas necessárias

12.3' A CONTRATADA deveÉ manter pÍeposto, aceito pela Administregáo da CONTRATANTE, durante o
perlodo de vigência deste contrato, pare representáìa sempre que for neceisário.

- DA DESPESA

í3.1 A despesa com a prestação do serviço ariÍstico ocorrerá mediente emissão da Nota de EmDênho e estâ a
cargo da sêguinte Dotação Orçâmentárie:

Atividade: 4053 - Promoçào de Eventos e AÉes Turísticas
Elemento: 3390,39 - Outros Serviços de TeÍceiros - Pessoa JurÍdicâ
Fonte: 10010000 - Recìlcos frinários
Valor do Empenho: R$ 3!.000,00 (tÍinta mit Íeais)

14.1 A Secretaíia de Finanças do Municipio do Paulista efetuará o pagamento à CONTRÂTADA, de acordo com
o seu cronograma flnanceiro e mediante a apresentação/entrega da Nota Fiscal que deverá estar devida e
obÍigatoriamente atestada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura.

14.2 Fica assegulado o restabelecimento do equilíbrio econômicoÍinanceiro inicial deste contrato na ocorrència
de fato superveniente, que implique a Inviabilidade ou retardamento da execução do presente contrato

14.3 Em caso de irregularidade, o pegamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus
para a CONTRATANTE

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

14.54 CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagaÍ os valores correspondentes a multas ou
indenizaçÕes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste corÌtrato.

14.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enq.uanto pendente de liquidação qualquer obrigação
Ílnanceira, sem que isso gere direito à alteraçáo dos preços ou de atualização monetária por atraso de pagamento

cúUsut-A DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÃO DO CONTRÂTO

í5.1 O pÍesente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.566/1993 e elteraçÕes
posterioÍes, desde que haja interesse da Administraçã
justiÍicativas

cúUSULA DÉCIMA SEXTA - OAS PENALIOADES

16.í A desistência ou o não comparecimento da atÍaçáo artística no dia deslgnado Para
implicará para a CONTRÂTAOA o pagamento de indenização no valor conespondente a

oo evenlo
(cem por cento) .

do valor deste contrato. sem oÍeiuízo das Derdas e danos ocasionados, liberando pata

'4-,

Praça Agamenon Magalhães, s/n Csntro-Paulista - PE CEP 53!01441

proceder outra contÍatação 
I

Notá de Empenho n.2020.0000007E3

Fone 3433-0072 E-mai l: pgú91e@p.e.uIs!g-p.9.9.9y9 CN PJ I 0.408. 839/000 1 .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do PAGAMENTo



Poulisto
SEcRETARIA DE AssUNTos JURiDIcos

cúusuLA DÉcrMA sÊTrrúa - DA vrNcuLAçÃo ao pRocEsso LrcrraróRro

í7.1 Este contÍato íca vinculado à Inexigibilidad€ no 009/2020, cuja reahzaÉo decoíe dê autorizâÉo da
SocrêtaÌia de Desenvolvimento Económico. Turismo e Cultura do Municloio, constente do Procos3o no

014t2020.

í7.2 Sáo parles intêgranles destê contrâlo o Reletóno dê Comrssáo Permanente de Licitaçáo - CPL de Maleriais
e Serviços. ne Inexigibilidâdê n'009/2020. Contíâto de Erclu3ividado do Arti3te e Pe.êcor n'. 038/2020, da
Oiretoria de Parccare3 da Sacrêtaria d€ Arsuntor Juridlco€, ndependente de transcíção

17.34 lavíalura desle insÍumenlo contratual decorre da solicitacão da Secrctaria dg D€senvolvimento
Econômico Turlsmo e Cultu16 do Municipio do Paullsta, exarada no Oflclo n'0E3/2020.

cLÂUsuLA pÊcrMA orrava - DrsposrçóEs FrNArs

18.í As questões decorrentes de execução deste instrumento que nào possâm seÍ dirimidas
adm nìsÍatrvâmente seÍão píocessadas e julgadas pelo Foro da Comarce do Pãulistâ, com exc usáo de quãlquer
outro por mais priviegiado que seie

E. pãrâ írmeza e validade do que Íoi pectuâdo lavrou-se o presente contÍâto ern 04 (qualro) viãs de iguâlleor e
forme pera que sudam um só eÍeÍto, o qual, depois de lido, é a6sinedo pelos representanles das pertes.

Peulista./PE, 07 do fevêr€lro d€ 2020

tt

Prâçã Agemenon Magalhães s/n Cenko-Paulisìa - PE CEP 53401-441

TestamunhaS:
.)
lt - -
í.c .80r{-5?tí.

Lêitê Júnior
do OeE€nvolvllnonto Econômlco,

Íurlamo o CulturE
Contrâtante

W. Silva Produções

Fonê 34334072 E-mâil: paulista@pâuhstâ:oe.oov br CNPJ 10 408 839i0001-17
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SEcRETARtA DE AssuNTos JURíDtcos

EXTRATO DO CO\TRATO O2()/2020

N'CONTRATO: 020/2020
PRocEsso t tcttltónIo No: oI4i2o2o
MODALIDADE: Inexigibilidade no 009/2020
PORTARIA(S) DA C,P.L.I 07512ú20, dc 2l de janeiro de 2020
FUNDAMENTAçÃO LEGAL: An 25, IIt, da Lei n. t-6É,6/t993 e slterações.
CONTRÁTADA: A.C.W SILVA PRODUCÕES
CNPJ: 34.085.95,6/0001 -55
OBJETO: Contratação de empresa paÍa apresentação síística no Camaval 2020 do Município do Paulist&/PE, no dia 24 de

fevereiro de 2020.
VALOR TOTAL: RS 30.000,00 (trinra mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-0000007t3
ATÍVIDADE(S): 4053 (Promoção dc Eventos e Ações Turistas), ELEMENTO(S): 3390.39 (Outros Servigos dc Terceiros -
Pessoas Jurídicas) // FONTE(S); 10010000 (Recursos Ordinrírios)
PRÁZO(S): A vigência destc çonFato será dç 120 (ceoto e vi[te dirs), a contar da daÌa de sua assinatur4 qual seja, de 07 dc
feverciro de 2020 a 06 de junho de 2020, sendo o dia de cxecução o dia 0t de fevereiro 2020,

ASSINATURÂ: 01 t02t2020

Paulista,/PE, 07 de fevereiro 2020

JORGE ROCHA LEITE JÚNIOR
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômic.o, Turismo e Cultura

TERMO DE DESIG\A O DE SERVIDOR P-{RA FISCALIZAÇ O DE CO\TRATO

Jorge Rocha Leite Júoior, Seçrçtário Municipal de Desenvolvimento Econômiço, Turisrno e Cultura. através do presente

instrumento, designa o Servidor inÍia-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na

folma dos Art. 6? e 7 3 da Lei n' E.666/1993, devendo informar à Administração sóbre evenoais vicios e inegularidades, Propor
soluções e sanções que entender cabivel psra a regularizâção das faltas e defeitos observados, conforme dispostos no contralo
referido.

O servidor declara nest€ ato estar ciente de sua indicacão. bem como de suas funções. de acordo çom a Lei no E.666/1993 ou aos

termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem

prej u ízo das responsabilidades admin civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado çausa.

. w*rícuw /7.5o1/

Econômico,
Turismo e Culturs

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICTAL

D.o.M.E.pE,1o D4 '@@.D.o.ut 
t-t-.D.o.E.pE(cEpE)t / t-

Ciente: Servidor/Fiscsl

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.101441 .

Fone 3433-0072 E-mail: pe!.lE!ê@-pê.qlj9!e.p9.9.9lu CNPJ 10.408.839 t0001'17



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: í0.408.839/OOO1-17
Secretana de Fínanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 783

07 t02t2020 Anexo 0 Valor: 30.000,00

ÓTgãO. 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
UNid OTç- 26 1Oí SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA-A

UNid,GESIOrA: 26 101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TURISMO E CULTUM - Á

Programa: 23 695 2302
No da Ficha: 1037

PROMOçÃO DO TURTSMO DO MUNTCIPTO

Modelrdade: 0-Ordinário
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 APLICAÇÃO
Fonte de Rec: 100'10000 Recursos OÍdinários

SubElem Emp ; 020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso (TCE) s-RecuÍsos PrópÍios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. de Licitação No Licitação No Contrato Data HomologaÉo
GSem Licitacão

Aditivo N" Data Inicial Deta Final

Fevorec :

CPF/CNPJ:
ldent'

Endereco.
Bairro;

\- EF.

Cód.Benco:

12595{ A C.W. Silve Produçóes
34.085 956/0001-55 Insc. Mun:

Av. Femando SimÕes Baôosa, sala 410 edÍ. Wecon Centre, 266

lnsc Estadual:

BOAVIAGEM
51.020-390 Fone:

Agência: - CIC.

Cidade: RECIFE
Fax

Aq Histórico Unrd Quantrdade Valor Unit Valor Total

Ref., a CoDtralação de Atra4ôes Artisticã no Viva a Orla
No Município do Paulista
06/02/2020 - Baino do Janga
20:00h - Banda RossiOriginal .................. R$ 30.000,00
lnexigibilidade n' 009/2020
Processo n" 014/2020

SubAções

Saldo Ant Orç 2303.U5,02 Saldo Atual 2 273.U5,02

dr"ade
Em 

-l-l-

wrs publrcsolì com br - Publicson Contab idâde - Yersáo 2020 15 7 0 -(83)3022-0E00
pÍeíeituradaCidadedoPeutistaCI{PJ'10408.g:}9/0001.17PraçãAgâír€oqllriegalhães.9NCêp 53401220 Cenuo, Peulist+PE bôel


