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SEcRETARtA DE ASSUNToS .luRiotcos
GoNTRATO

PRocESso

No 022t2020

uclrarónto

No

oí6/2020

INEXIGIBILIDADE N" Oí 1/2020

conrnnuçÃo DE

EMPRESA eARA
lnrlsncA No cARNAvAL 2o2o
oo PAULISTA/PE, cELEBRAM o

eRESENTAçÃo

"}.
'

Do MUNIcipIo
Mut'lcÍao oo pAULrsrA E A
FIRMA ENTRETENTMENTo$

EMpRESA DAvl

e eotçóes MUstcAts,

NOS TERMOS QUE SE SEGUEM

O UUUC|pIO 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 no 10.408.839/0001-17, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Ëconômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Geraido Pinho Alves, 222,
Maranguape l, CEP: 53441-600,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 CPF/MF sob o n". U7.827.654-87, residente e domiciliado nesta
cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente coNTMTANTE.

CONTRATADA: DAVI FIRMA ENTRETENIMENTOS E EDIçÕES MUSICAIS - ME, pessoa jurÍdica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sgb o no 30.546.48410001-30, com sede na Avenida João Cassiano dos Santos,
41, Centro

- Altinho/PE, CEP: 55.490-000, neste ato representado por seu sócio e administrador, Sr. Elton Davi
Santos Soares, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de ldentidade n' 6.29962 MEX/PE, inscrito
no CPF/MF sob o no 051.416.494-82, residente e domiciliado na Avenida João CassÍano dos Santos, 41, Centro

-

Altinho/PE, CEP: 55.490-000,doravante denominada simplesmente CoNTRATADA.

FUNDAMENTAçÃO JUR|DICA:
Fundamenta-se o presente instrumento no Processo no 01612020,Inexigibilidade no 011/2020, elaborada pela
Comissão Permanente de Licitação.de Materiais e Serviços, instituída por meio da PoÉaria no 07512020, datada
de 21 de janeiro de2020, regida pela Lei no 8.666/1993 e suas alteraçóes posteriores, cujo relatório conclusivo
da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços e a proposta da CONTRATADA integram o
presênte termo, independente de traÁscrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAçÃO ART|STICA
NO CARNAVAL 2020 DO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE, no dia 14 de fevereiro de 2020.

cLÁusuLA

SEGTTNDA

-

DOS PREçOS

O custo com a contratação das atrações artísticas correspondre à importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), conforme descrição da tabela abaixo:
.NOME

DA

ATRAçÃO
Davi Firma

DATA/LOCAL
14t02t2020
Centro

HORARIO

20 00h

QTD.

APRESENTAçÃO
01

VALORES (R$)
UNlTÁRIO

TOTAL
60.000,00

60.000,00

V:lor Total Global: 60.000,00 (sesenta mil reais)

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53'401-441.
Fone 3433-0072E-mail: paulista@oaulista.pe.qov.br CNPJ 10.408.839/0001-17
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sEcRETARTA DE

cúusuu

rencEtRA

-

AssuHTos Junlotcos

Dos PRAzos

3.1 A CONTRATADA Íìca obÍigada a ápresentar as atrações ertÍsticas contratadas nos dias prêdeterminados,
conforme tabela conslante da cláusula segunda, conÍorme cronograma já determinado, referonte à prestação dos
serviços , artÍEticos a serem executados nos locais indicados, atendendo à Solicitaçáo da Secrotarla de

Desenvolvlmgnto Econômlco, Tutlsmo e Cultura do MunlcÍpio do Paullsta.

cúusur-A

aUARTA

-

Do AÍsPARo LEGAL

4.í. A lavratura do presente contrato decorre da realizaçâo da Inoxlgibllidade

no 01112020, realizada com

Íundamento no Art. 25, inc. lll da Lel nc 8.866/1993 e alteraçôês posteriores.
4.2. A prestaçáo do serviço artÍstico foi ratiÍìceda em favor da CONTRATADA, conforme dêspacho do PreÍeito do
MunicÍpio do Paulista, êxarado no Prqcesso n' 01612020,
.1.3, O presente contrato está vinculado à Inexlglbllldado
consonância ao ali orevisto. nos casos duvidosos.

n'

011/2020, para tãnto dsve ser interpretado em

cúúsuu ourwl - DA ExEcuçÃo Do coNTRAro
5.1 A èx€cuçâo

deste contrato, bem como'os casos nele omissos, regular-se-áo pêlas cláusulas contratuais

E

pelos preceitos de Oirêito Público, aplicendose lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geraldos Contratos
e as disposições de Dir€ito Privado; na ÍoÍma dô Art.54 da Lêi 8.666/í993 e alteraçôes postqrioÍes, combinado
com o lnclso Xll, do Art,55, do mesmo diploma legal.

cúusulA

SEXTA

-

DA vtGÊNctA E DA EFtcÁctA

6.í

O período de vigència deste contrato será de 120 (cento e yinte dias), a contar da data de sua assinatura,
qual seja, de 13 de fevereiro de 2020 a 12 de junho de 2020, sendo o dia de execução o dia í4 de Íevereiro
2020, como já determinado e descrito na cláusula segunda deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos
dêlinêados na Lêi 8.666/1993.

ct-Áusuu
7

sÉrttrita

-

DAs oBRtcAçÕEs Do coNTRATANTE

.1 Caberâ à CONTRÂTANTE:

7.í.1 , Prestar as informaçÕes e os esclqrecimentos atinentes ao objeto do presente contrato, que venham
a ser solicitados pela CONTRATADA:

7.í.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em conformidade com o cronograma da Secretaria de
Finanças do Municipio do Paulista e desde que o serviço contratado esteja em conformidade com a
solicitaçáo efetuada pelo CONTRÂTANTE;
7.1.3. Exigir, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura que a
CONTRATADA apresente comprovante de quitação de regularidade autoral no prazo estabelecido no
presente instrumento contratual

CLÁUSULA OITAVA

-

DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

8.1 Caberá à CONTRATADA:

8.í.'l . Desempenhar os serviços de forma precisa e efìcaz,

8.1.2. EÍetuar os serviços de acordo com as deteÍminaçÕes da SecÍetaria de
Econômico, Turismo a CultuÍa observadas as determinações estabelecidas neste contÍato
as normas legais incidentes sobre a relação jurÍdica administrativa;

Praça Agamenon lvlagalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@pau lista. oe.qov. br CNPJ 10.408 839/0001-1

Ëlïlrii'+"
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8.1.3. Os danos causados oela CONTRATADA, ainda que culposos, serâo de sua inteira responsabilidade,
respondendo, por rsso, penal, civil e administrativamente,
8.'1,4. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com alvará, licença, dlrertos
autorais, bem como outras que se fizerem necessárias para a apresentação artistica;

8.1.5. SeÍá de inteira resDonsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com estadias e alimentação,
bem como com seguranças particulares, porventura, necessárias;

8.í.6. Caberá também à CONTRATADA a responsabilidade com os encargos do ECAD e com a Ordem
dos Músicos:

Ll.7

ApÍesentar à CONTRATANTE cópia dqs contratos íirmados com as apresentaçóes artísticaq, bem
como os comprovantes de pagamento

cúusuua
9.í

NoNA

-

DAs oBRrcAçôEs soctAts, coMERclAls E FlscAls

A CoNTRATADA caberá, ainda:

9.'l,í. Assumir a responsabilidade por todos os encargos prôvidenciários e obrigagóes sociais previstos na
legislaçáo social e trabalhista em vigor, -obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seug

Íuncionários não manterâo nenhum vÍnculo empregatÍcio com a CONTRAÍANTE;

9.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislaçâo especÍfìca de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimae os seus

funcìonários ê/ou técnicos quando do serviço, ou em conexão com eles, ainda que acontêcido em
dependència da CONTRATANTE:

9.'1.3. Assumir todoE os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionâdos a prestação

do serviço artístico, oÍigihariamgnte ou vinculeda por prevenção, conêxâô ou continência; e
9.1,4, Assumir, ainda, á responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultentes da execução
deste contrato.

9.2 A inadimplêncla da CONTRATADA, com referència aos encargos estabelêcidos nesta cláusula, náo transÍere
à Administiação da CONTRÂTANTE a rosponsabilidade por seu pagamêrÌto, nem poderá onpraÍ o obieto
deste contÍato, razão pela qual a CONTRATADÀ renuncia expressamente a qualquer vÍnculo de
solidaÍiedade com a Administração da CONTRATA

ÍE.

CúUSULA DÉCIMA - DASOBRIGAçÔES GERAIS

10,í É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durantê a execuçâo deste contreto, a contratação
dê servidor pertencente ao quadÍod6 pessoal da CONTRATANTE.

10.2 A CONTRATADA fica proibida de veiculaÍ publicidade acerca do objêto deste contrato, salvo s€ houver
prêvia autorizaçào da Administração da CONTRATANTE.
10.3

É vedada a subcontratação de outra emprese para a presteçáo do serviço artÍstico.

cúusulÀ
'11.í

A

pÉcrMA

PRTMETRA

-

DrA E

LocAL oA APRESENTAçÃo

apresentação artística deverá ocorrer

lnrlsrtcn

no enderôço e horário

indicadog

oela Secretaria

Desenvolvimento Econômico, Turismo e CultuÍa, conforme especificado na tabêla contida
deste contrato.,

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.40'144'l
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@oaulista. oe.qov. br CNPJ 10.408.83910001-17

de

la segunda
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CI-ÁUSUU OÉClua SEGUNDA

-

luniolcos

DO ACOMPANHAMENTO E DA

rlSClgtZlçÃO

12.1. Durante a vigência deste contrato, a prestação do serviço artÍstico será acompanhada e fiscalizada através
de um servidor deèignado 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 deveráo 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 necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

-

DA DESPESA

í3.1 A despesa com a prestação do serviço artÍstico ocorrerá mediante emissão da Nota de Empenho e está a
cargo da seguinte Dotaçáo Orçamentária:

Nota de Empenho n'2020.000000789
Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e Ações TurÍsticas
Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários
Valor do Empenho: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

cúusuu oÉctul oulnrA - Do PAGAMENTo
í4.í A Secretaria de-Finanças do MunicÍpio do Paulista efetuará o pagamênto à CONTúTADA, de acordo com
o seu cronograma financeiro e mediante a apresentação/entrega da Nota Fiscal que deverá estar devida e
obrigatoriamente atestada pela Secretarla de Desenvolvimento Econômlco, Turismo e Cultura.

14.2 Fica assegurado o restabelecimento do equilÍbïio econômico-financeiro inicial deste contrato na ocorrência
de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamentó da execução do preseote contrato.

í4.3 Em caso de irregularidadê, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus
para a CONTRATANTE.
14.4 O pagamento deverá ser efetuado mediante empenho e emissão de cheque pela Secretaria de Finanças do
Município do Paulista.

í4.5

A

CONTRATANTE poderá deduzir

do montante a pagar os valores correspondentes a multas

ou

indenizações devidas pela CONTMTADA, nos termos destcèontrato.
14.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso ger.e direito à alteração dos preços ou de etualização monetária por atraso de pagamento'

cúusuu

oÉctrtrl

outnu - DA ALTERAçÃo

Do coNTRATo

15.í O presente contrato poderá ser elterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/í993 e alterações
posterioies, desde que haja interesse da Administraçáo da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

-

DAS PENALIDADES

A desistência ou o não comparecimento da atração artística no dia designado pa'a a
implicará parc a CONTRATADA o pagamento.de indenização no valor correspondente a 1l

í6.í

do evento

por cento)

do valor deste contrato, sem prejuízo das perdas e danos ocasionados, liberando a
proceder outra contratação.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441.'
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@oaulista.pe.qov.br CNPJ 10.408.839/0001-17
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clÁusull oÉcrul sÉnma - dl vtttcuuçÃo

Ao PRocEsso LlclrArÓnlo

17.1 Este contrato fica vinculado à Inexigibilidade no 01112020,cujarealização decarre de autorização da
Secretaria de Desenvolvlmento Econômico, Turismo e Guttura do Município, constante do Processo no
o16t2020.

í7.2 São partes integrantes deste contrato o Relatório da Comissão Perrnanente de Licitação - CPL de Materiajs
e Serviços, na nexlglbilidade n' 01112020, Contrato de Exclusividade dp Artista e Parecer no.044i12020, da
Dlretoria de Pareceres da Secretaria de Assuntos Jurldicos, independente de transcrição.
f

instrumento contratual decorre da solicitação da Secretarla de Desenvolvimento
Econômlco, Turismo e Cultura do Municlplo do Paulista, exarada no Oficio n'056/2020.

í7.3A laviatura deste

cLÁusr.lr-A pÉcrMA orrAvA

- DrspostçÓes nnAts
decorrenteS da execução deste

instrumento, que não possam ser dirimidas
í8.1 As questões
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) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, o qual, depois de lido, é assinado pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhps abaixo.

Paulista/PE, í 3 de fevereiro de 2020

Econômico,
Turismo e Cultura
Contratante
Testemunhas:

4234-25

ìrfi.osh o6k-

ú-3

ËP
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EXTRATO DO CONTRATO 022/2020
N" CONTRATOz 022/2020

PRocESSo r,tcmlróRlO No: ot6tzo2o
MODALIDADE: Inexigibilidade n" 0l | 12020
PORTARIA(S) DA C.P.L.: 07512020, de 2l

de

janeiro de 2020

FUNDAMENTAçÃO LEGAL: Art.25,lll, da Lei n' 8.66611993 e alterações.
CONTRATADA: DAVI FIRMA ENTRETENÌMENTOS E EDIÇOES MUSICAIS
CNPJ: 30.546.4841000 I -30

OBJETO:

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

l4

de

fevereiro de2020.

VALOR TOTAL: R$ 60.000,00

(sessenta mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO; 2020-000000789

-

de Eventos e Ações Turistas) // ELEMENTO(S): 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros
Pessoas Jurídicas) // FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinários)
PRAZO(S): A vigência deste çontrato será de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua assinatura, qual seja, de l3 de
fevereiro de 2020 a 12 de junho de 2020, sendo o dia de execução o dia 14 de fevereiro 2020.

ATMDADE(S): a053 (Promoção

ASSINATUR
Paufisia/PE,

A:

l3

13 10212020

de fevereiro2020

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

TERMO DE DESTGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçÃO DE CONTRATO
Jorge Rocha Leite Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômicg, Ttrrismo e Cultura, através do

presente

instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na
forma dos AÍt. 67 e 73 da Lei n" 8.666/1993, devendo informar à Administragão sobre eventuais vícios e inegularidades, propor
soluções e sanções que entender cabível para a regularização das faltas e defeitos observados,'conforme dispostos no contrato

referido.
O servidor declara neste ato estâr ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a Lei n" 8.666/1993 ou aos
termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções provistas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem
prejuízo das responsabilidades adm i
civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Matrícula:

Ciente: Servidor/Fiscal

volvimento Econômico,
Turismo e Cultura

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE:

.D.O.U: I

I

'D.O.E.PE(CEPE):-l-/-.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441.
Fone 3433-0072E-mail: paulista@oaulista,pe.oov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

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

Nota de Empenho No 789
Data:

Anexor

13r02t2020

ValoÍ:

0

60.000,00

26
101
26.101
23 695

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A
PROMOÇÃO DO TURTSMO DO MUNTCIPIO
2302
Programa:
Modalidade: 0-Ordinário
No da Ficha: 1037
PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÓES TURISTICAS
Proj/Ativ/Op Esp: 4053
Elem Despesa 3390
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SEM APLICAçÃO
SubElem. Orç: 0099
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SubElem. Emp : 020
Fonte de RecuÍso (TCE) S-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)
Data Homologação
No
No
Mod. da
0-Sem LicitaÉo
Data Final
Data lnicral
Aditivo N"
ÓTgãO:
UNId,OTç, 26
UN|d,GESIOÍA:

39

Licitação

Licitaçáo

Contrato

Favorec.: 11928: Elton Davi S Soares Altinho
CPF/CNPJ: 30.546.484/0001-30 Insc. Mun:

Insc Estadualì

ldent.:

Endereco: Av João Cassiano do Santos, Casa,

BaiÍo: Centro

Cidade.

CEP: 55.490-000
Cód Banco:

41

ALTIN HO
Fax

Fone:

Agêncra:

Ao

Histórico:

Unid. Ouantidade

Valor

Unit

Valor Total

Ref., a Contrataçào de Apresentação AÍistiça para o
Camaval 2020 do Município do Paulista.
l4102/2020 - Bai.ro Cenho

20:00hs Davi Firma...............................R$ 60.000,00
lnexigibilidade n'01 l/2020
Proçesso no 016/2020

SubAçóes
Saldo

Ant Orç

2 153 545,02

rirrCrìCrlì

Saldo Atual
En

Ag.
Agente

Liquidação
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