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CoNTRATO No.02í12020
pRocEsso lrctrarónro No oi212020
INEXIGIBILIDADE NO OO7/2020

conrnnuçÃo DE EMPRESA PARA
ApRESENTIçÃo nnrlsnca Mo cARNAvAL
2O2O DO I,IIUHICIPIO DO PAULISTA, CELEBRAM
o rvruHtcipto Do pAULtsrA E A EMPRESA

' eiËêJe,Eã=t'#.FRErrAS'ME' 
Nos rERMos

O UUttlCiplo DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nq 10.40E.839/0001-17, por meio da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Cláudio José
'Gueiros, 403, Janga, Paulista/PE, neste ato representado, por seu Secretário, nomeado através da Portaria 

'

no.999/2019, Sr. Jorge Rocha Leite Júnior, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de

ldentidade n" 4481830 SSP/PE, inscrito no CPFIMF sob o no. 847.827.654-87, residente e domiciliado
nesta cidade de Pauliste/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRÊ.TADA: SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJiMF sob o no,29.252.34210001-80, com sede na Av. do Povo, 110, Centro, Goiana/PE, CEP: 5,5900-

O0O, neste ato representada por sua sócia administradora, Sra. Sofia Ferreira de Freitas, brasileira,

empresária, solteira, portadora da Cédula de ldentidade n' 6.485.481 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o
no 052.317.854-90, residente e domiciliado na Rua da Praia, 12, Centro, Goiana/PE, doravante denominada
simplesmente GONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃO JURíDICA:

Fundamenta-se o presente instrumento no Processo n' 012/2020, Inexiglpilidade no 00712020, elaborada
pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, instituÍda por meio da PoÉaria no

O75|2O2O, datada de 21 de janeiro de2020, regida pela Lei n9 8.666/í993 e suas alteraçóes posteriores,

cujo relatório conclusivo da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços e a proposta da

CONTRATADA integram o presente termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente contrato tem como objeto a CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAçÃO
ARTisTtcA No GARNAVAL 2020 Do MUNtciPto Do PAULISTA/PE, no dia 09 deÍevereiro de2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREçOS

O custo com a contratação das atraçóes artísticas corresponde à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), conforme descrição da tabela abaixo:

Ulc {t t$-^ C{.JCì-ì

NOME DA
ATR çÃO

DATA/LOCAL

I

Bandá
Versos
Simples

09t0212020
Maranguape ll

12:00hs 1 20.000,00 20.000.00

Praça Agamen".n Mãgalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.
Fone: 3433-3636 E-n':il: paulista@paulista.pe.qov.br CNPJ: 10.408.839/0001-

Horário QUANT. DE
APRESENTAçÃO

VALOR
TOTAL DA
ATRAçÃO

R$

valor Total ètobal: 20.000,00 (Qú mil reais)

ls
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GLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 A CONTRATADA fica obrrgada a apresentar as atrações artísticas contratadas nos dias

predeterminados, conforme tabela constante da cláusula sêgunda, conforme cronograma já determinado,

referente à prestação dos serviços arlisticos a serem executados nos locais indicados, atendendo è

soticitação da Seiretaria de Dósenvolvimento Econômico, Turismo ê Cultura do MuniclPio do

Pau lista.

CLÂUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Inexigibilidade n' 00712020, realizada com

Íundamento no Art. 25, inc. lll da Lei no 8'6ô6/l993 e alteraçÕes posteriores

4.2. A prestação do serviço artistico foi ratiÍicada em Íavor da CONTRATADA, conforme despacho do

Prefeito do Município do Paulista, exarado no Procêsso Licitatório n'01212020.

4.3. O presente contrato está vincutado à Inexigibilidade n' 00712020, para tanto deve ser interpretado

em consonância ao ali DÍevisto, nos casos duvidosos.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUçÃO DO CONÏRATO

S.í A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e óelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria

Geral dos Contratos e as disposiçÕes de Direito Privado, na forma do Art. 54 da Lei 8.ô66/'1993 e alterações
posteriores, combinado com o inciso Xll, do Art. 55, do mesmo diploma legal

CLÂUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

6.í O período de vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua

asslnatura, qual seja, de 07 de fevereiro de 2O2O a 06 de junho dê 2020, sendo o dia de execuçâo do
mesmo no dia 09 de fevereiro de 2020. como já determinado e descrito na cláusula segunda deste
contrato, podendo ser prorrogado nos termos delineados na Lei 8.666/í993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

7.1 Caberá à cONTRATANTE:

7.í.'1. Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente contrato, que
venham a seÍ solicltados pela CONTRATADA;

7.'1.2 Efetuar o pagamento à CONTRATADA em conformidade com o cronograma da Secretaria de
Finanças do Município do Paulista e desde que o serviço contratado esteja em conformidade com a
solicitação eÍetuada pelo CONTRATANTE;

7.1.3 Exigir, por intermédio da Secrstaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e CultuÍa
que a CONTRATADA apÍesente comprovante de quitação de regularidade autoral no prazo
estabelecldo no presente instrumento conlratual

CLÁUSULA OITAVA - OAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA V
8.1 Caberá à GONTRATADA:

8.1 .1. Desempenhar os serviços de forma precisa e eficaz;

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.40'1441.
Fone: 3433-3636 E-mail oaulista@paulista.pe.oov. br CNPJ: 10.408.839/0001-1
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8.í.2. Efetuar os serviços de acordo com as determinações dá Secretarla de Desenvolvlmento
Econômico, Turismo e Cultura observadas as determinações estabelecidas neste contrato, bem
como as normas legais incidentes sobre a relação jurídica administrativa;

8.1.3. Os danos causados pela CONTRATADA, ainda que culposos, serão de sua inteira
responsabilidade, respondendo, por isso, penal, civil e administrativamente;

8.í.4. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA toctas as despesas com alvará, licença,
direitos autorais, bem como outras que,se fizerem necgssárias paa a apresentação artística;

8.1.5, Será de inteira responSabilidade da CONTRATADA todas as despesas com estadias e
elimentação, bem como com seguranças particulares, porventura, necessárias;

8.1.6. Caberá também à CONTRATADA a responsabilidade com os encargos do ECAD e com a
Ordem dos Músicos;

8.1.7 Apresentar à CONTRATANTE cópià dos contratos firmados com as apresentações artísticas,
bem como os comprovantes de pagamento.

cLÁusuú NoNA - DAS OBRIGAçÔES SOC!A|S, COMERCTATS E F|SCA|S

9.í À GONTRATADA caberá, ainda:

9.1.í. Assumir a responsabilidade p.or todos os encargos previdenciários e obrigaçóes sociais' previstos na legislaçâo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatÍcio com a CONTRATANTE;

9.í.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabeÍecidas
na legislação especíÍìca de acidentes do trabelho, quando, em ocorrència da espécie, forem vítimas
os seus funcionários e/ou técnicos quando do serviço, ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependència da CONTRATANTE;

9.í.3. Assumir todos os encargos de possÍvel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a
prestação do serviço artísfico, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução dest'e contrato.

9.1 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não
transíere à. Administração da CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto deste contrato, razâo pela qual a CONTRATAEIA renuncia expressamente a qualquer
vÍnculo de solídariedade com a Administração da CONTRATANTE.

cLÁusuLA pÉcrMA - DAs oBRTGAçÕES GERATS

10.1 É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a execução deste. contrato, a
contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da GONTRATANTE.

'10.2 A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.

í0.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço artÍstico.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista.oe.qov.br CNPJ: 10.408.839/0001-
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clÁusull oÉcrrvtl eRTMETRA - DrA E LocAL DA ApRESEtraçÃo lnrísncl
11.1 A apresentação artística deverá ocorrer no endereço e horário indicados pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, conforme especificado na tabela contida na Cláusula
Segunda deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do ACoMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1. Durante a vigência deste contrato, a prestação do serviço artístico será acompanhada e fiscalizada
através de um servidor designado para este fim pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Cultura, representando a CONTRATANTE.

12.2. As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias.

12.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, durante
o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for ngcessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

13.1 A despesa com a prestação do serviço artístico ocorrerá mediante emissão da Nota de Empenho e
está a cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Nota de Empenho n'2020-000000786
Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e Açoes TurÍsticas

Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

Valor do Empenho: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1 A Secretaria de Finanças do Município 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 Desenvolvimento Eêonômico, Turismo e

Cultura.

14.2Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato na

ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do
presente contrato.

í4.3 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem

ônus oara a CONTRATANTE.

14.4O pagamento deverá ser efetuado mediante empenho e emissáo de cheque pela Secretaria de

Finanças do Município do Paulista.

14.54 CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato,

í4.6 Nenhum pagamento será
obrigação financeira, sem que
atraso de pagamento.

efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
isso gere direito à alteração dos preços ou de atualizaçâo monetária por

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - PaUlista/PE CEP 53'401441'
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista,oe.qov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17
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ìf/ wç-

Turismo e Cultura
Contratante

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.qov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17

clÁusutl oÉqurl eutlrl - DA ALTERAçÃo oo coNTRATo

15.í O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no AÉ. 65 da Lei 8.666/í993 e alterações
posteriores, desde que haja interesse da Administração da CONTMTANTE, com ã apresentação das
devidas j ustificativas

CI.ÁUSUI.I DÉCIMA SEXTA. DAS PENALIDADES

16.1 A desistência ou o não comparecimento da atração artÍstica no dia designado garaa realização do
evento implicará gaÊ a CONTRATADA o pagamento de indenização no valor correspondente a í00%
(cem por cento) do valor deste contrato, sem prejuízo das perdas e danos ocasionados, liberando a
CONTRATANTE pâra proceder outra contratação.

cLÁusuLA pÉcruA sÉïMA - DA vtNcuLAçÃo Ao pRocEsso LtctrATóRto .

17.1 Este contrato fica vinculado à Inexigibilidade no 00712020, cuja realização decorre de autorização
da Secretarla de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura do MunicÍpio, constante do
Processo Licitatório no 01212020.

í7.2 São partes integrantes deste contrato o parecer da Comissão Permanente de Licitação - CPL de
Materiais e Serviços, na Inexlgibilidade n" 00712020, Contrato de Exclusividade do Artista e Parecer
no. 036/2020 da Diretoria de Pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos, independente de
transcrição.

í7.3A lavratura deste instrumento contratual decorre da solicitação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Cultura do Município do Paulista, exarada no Ofício n'060/2020.

cúusulA pÉcruA oTTAVA - Drsposrçóes rrxlrs

19.í As questóes decorrentes' da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vías de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, o qual, depois de lido, é assinado pelos representantes das

Paulista/PE, 07 fevereiro de 2020.

ra Freitas - ME.Jorge Leite Júnior
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Praça Agamenon Magalhães, s/n, Céntro - Paulista/PE CEP 53.401441

EXTRATO DO CONTRATO O2II2O2O

N' CONTRATOz 02I/2020
pRocESSo t lctt.lrónlO No: 0r2t2020
MODALIDADE: Inexigibilidade no 007 12020

PORTARIA(S) DA C.P.L.: Portaria no 07512O20, datada de 21 de janeiro de2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.25,III, da Lei n' 8.66611993 e alterações.
CONTRATADA: SOFIA FERREIRA DE FREITAS-ME.
CNPJMF: 29.252.342t000 I -80

OBJETO: Contratação de empresa para apresentação artística no Carnaval 2020 do Município do Paulista/PE, no dia 07

de fevereiro de2020.
VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000786
ATMDADE(S): a053 (Promoção de Eventos e Ações Turistas) // ELEMENTO(S): 3390.39 (Outros Serviços de

Terceiros - Pessoas Jurídicas) , FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinários).
PRAZO(S): Vigência de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua assinatura, qual seja, de 07 de fevereiro de 2020
a 30 de junho de 2020, sendo o dia de execugão do mesmo no dia 09 de fevereiro de2020.

ASSINATUR Az 07 10212020

Paulista/PE. 07 de fevereiro de 2020

JORGE ROCHA LEITE JUNIOR
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçÃO DE CONTRATO

Jorse Rocha Leite Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, através do presente

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

Contrato, na forma dos Art. 67 e73 daLei no 8.666/1993, devèndo inlormar à Administração sobre eventuais vícios e

irregufaridades, propor soluções e sanções que entender cabível para a regutarizaçío das faltas'e defeitos observados,

çonforme dispostos no contrato referido.

O servidor declara n€ste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a Lei n' 8.66611993

ou aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos
próprios, sem prejuízo das responóabilidades administiativas, civil e criminal.por culpa ou dolo tenha dado causa.

. Matrícula:

c
Econômico,

Turismo e Cultura

PUBLICAçÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.o.M.E.pE ,O5 ,r29@-. D.o.U: ---J---J-. D.o.E.pE (cEpE): ---J-J-,

Fone: 3433-3636 E-mail: orefeituradopaulista@ibest.com.br CNPJ: 10.408.E39/0001-

Servido r/Fisca l:



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17
Secretaria de Finanças
DeDartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 786

07 t02t2020 Anexo: 0 Valor: 20.000,00

ÓTgãO: 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA

Unid órç. 26 101 SEcRETARTA DE DESENVOLVTMENTq ECONôMICO, TURISMO E cULTURA - A

Unid Gestorã: 26.101 SECRETARTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A

Proj/Ativ/Op.Esp: 4053 PROMOçÃO DE EVENTOS E AçÓES TURÍSTICAS

Elem Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAçÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos OrdináÍios

SuDElem Emp uzu FESTIVIDADES E HOMENAGENS

PÍograme 23 695 2302
N" da Ficha: 1037

PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICIPIO

Modalidade: 0-Ordinário

Data Inicial Data Final

Fonte de Recurso (TCE) s-Recursos PrÓprios - (Orgir-ìário, ná-o vinculado)

Mod da Licitação l't' t-lcrtaçao
0-Sem Licitacão

Aditivo N'

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent :

Endefeco:
Bairro:

CEP:

10542', So'lia FerreiÍa de Freitas ME

29 252.342t0001-80 Insc Mun:

Av. do Povo, 1 10

CENTRO
55.900-000 Fone:

Agência:

Cidade: GOIANA

lnsc Estadual:

Fax:

Unt Valor THistónco:

Ref., Contratação de Atraçòes AÌtística no Camaval2020
do MunicíDio do Paulist6,/PE.
O9/0212020 -Baino de Maranguape II
l2:00h Banda Versos Simples........ R$ 20 000,00

n" 012/2020 n' 00712020

SubAções

2.273 545,02

Lrquidação

Saldo Atual 2 253 545,02

Etí ____-1_t

SCIMENTO GOMÉS SI

www publcsofr com br - Publicsofi Contabllidade _ versáo 2020 15 7 0 -(83)3022'0800
pr€ÍettuÍa da Cidade do pautista CNPJ 10 408 E39/OOo1l7 Praça Agamenon Magalhães, S/N Cep: 53401220 Centro, Paulista-PE Íone:


