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coNTRATO N" 025/2020
PRocEsso LtctrATóRto No olT tzozo
tNEXtGtBtLtDAOE N" 0í 2i2019

SEcRETARTA DE AssuNros JURÍDtcos

CoNTRÂTAÇÂO DE EMPRESA PARA
APRESENTAçÃo ARTísÏcA No CARNAVAL 2020
Do MuNrcípto Do pAULrsrA/PE, CELEBR M o
uurrcípro Do pAULrsrA E A EMPRESA BRED
PRoDUçÓES E EVENToS ÉIRELI, NOS TERMOS
AUE SE SEGUEM

O UUl,ttCíptO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede na P'ec.á Agamênon
Magalhães, íno, Centro, Paulista/PE, inscrito no€NPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por mêio da Secretarla
de Í)esenyolvimento Econômlco, TuÍbmo o CultuÍa, coÍn sede à Avenida Geraldo Pinho ANes,222,
M€íanguape l, CEP: 53441600,Paulista/PE, neste ato representado, por seu Secretário, nomeado através da
Portaria no. 9992019, Sr. JoÍge Rocha Lelte Júnior, brasileiro, casado, publicitârio, portador da Céduh de
ldentidade n'11481830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n'. U7 -827.6U47, residente e domiciliado ne6ta
cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

coilTRATAOA: BRED PRODUçÓES E EVEI{TOS ElRELl, pessoe jurldice de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 08789 24410002-98, com sede na Avenida Figueira Galvão, 09, A, bairro Triunfo,
lgarassu/PE, CEP: 53.625-740, neste ato representada por seu administrador, Sr. Márcio Roberto da Silva
Santos, brasileiro, casado, portadoÍ do RG n'4.946.207 - SDS/PE, e do CPF n" 995.713.31/t-49, com endereço
à Rua Débora Regis de Caívalho, no 300 - Peixinhos - Olinda/PE, CEP 53.260-380, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃO JURIOICA:

Fundamenta.se o prêsente instrumento no Processo n' 01712020,Inexlgibllldade tf O'1U2020, elaborada pela

Comìssão Permanente de LicitaÉo de Mateíiais e Serviços, instituÍda poÍ meio da PoÍtarla nê 0751m20, dalede
de 21 de janeiro de 2020, regida pêla Lel no 8.666/1993 e suas alterações posleriores, cujo relatório conclusivo
da Comissão Permenente de Licitação de Meteriais e Serviços e a proposta da CONTRATAOA integram o
presente termo, independente de transcriÉo.

CúUSULA PRIMEIRA - Do o&,ETO

o presênte conrrato tem como objeto a CoNTRATAçÃO DE EiIPRESA PARA APRESENTAçÃO ARTÍSTICA
NO CARNAVAL 2o2o DO MUNIC|PIO DO PAULISTA/PE. no dia 14 de Íevereiro de 2020.

cúusut-A sEcuNpA - Dos PREços

O custo com a contratação das abações aítísticas corresponde à importância de R3 25,000,00 (vlnte . clnco
mlf rêair), coníorme descrição da tabefa abaixo

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441 .

Fone 3433-0072 E-mall: pa.glEle@pê.9l9!e..p.9,.9.9ÊI CNPJ 10.408.83910001'17

6,

NOIúE DA
a1P,qçÃO

DATA/LOCAL HORÂRIO
QTD.

APRESENTAçÁO

VALORES (R$)

UNtTÁRIO TOTAL

Eanda Sedutora
14t042020

JaÍdim Paulista
22 00h 01 25.000,00 25.000,00

ValoÍ Total Global: 25.0fl1,00 {vintë e cinco mil Ísais}/
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cLÁusuLÂ TERcETRA - Dos PRAzos

3.í A CONTRATAOA Íica obrigada a apÍesentar as êtraçÕes ertíslicas contratadas nos dias predetermtnados
coníorme labela conslante da cláusule segunda, coníorme cronogremajá deteÍmhado reíeíente à prestação dos
serviços aíllsticos a seÌeín executados nos locas Indrcados, atencÍendo à solicÍtaçáo cla Socaatarle de
Oe3€nvolvimonto Econômico, Turi3mo € Cultura do llunicipio do Paulista

CLÁUSULA QUARTA - DO AÍIIPARO LEGAL

4.t. A lâvratura do presente conlrato decorre da realizaçâo da Inoxlgibllldade n'01212020, realrzada com
íundamenlo no An. 25, inc. lll da L€i no 8.666/í993 e atteraçóes posleÍiores

4.2. A presteção do s€rviço ertistico foi ratíicada em Íavor da CONTRÂTAOA conforme despacho do Preíeito do
MunrciDro do Pauhsta exerado no Proces6o n'017/2020

4.3. O presente contrato está vincllado à Inexlglbilidãdê í'01212020, para tãnto deve seÍ interpretac,o em
consonância ao ali orevìsto nos casos duvidosos

cúusuLA eutNTA - DA EXEcUçÃo oo coNTRAÌo

5,í Â execuçáo deste contÍato bem como os casos nele om ssos, regular-se-áo pelâs cláusulas contratuâls e
pelos precertos de 0rrerto Público aplicendo-se lhes. supletrvamente. os Pflncípos da Teoria Gerãldos Conkeios
e as drsposiçóes de Direrlo Prvado, na íorína do Art. 54 dê L€i 8.666/í993 e alteraçóes postertores, combinado
com o inci3o Xll do AÉ. 55, do mesmo diploma legal

cúusuLA sExra - oa vtcÊÌ{cta E DA EFrcÁcra

5,'1 O peÍiodo de vrgènc|a desle contrato será de 120 (cênto e vinte dlôs), a conlar da deta de sua assinatura,
qual seja. de í3 ds fovoroiro do 2020 e í2 d€ junho de 2020, sendo o dia de execuç3o o dia í4 do f€vareiro
de 2020, como já deteÍíinedo e descrilo na cláus!rla segunda desle conlralo, podendo ser prorrogaclo nos termos
delineados na Lei 8.666/í993

cúusuLA sÉT|MA - oas oBRTGAçóEs 0o coNTRATANTE

7.1 CabeÉ à CONTRAÏANTE

7.í.í Presbr as informâçóes e os esclarecrmenlos alinenles eo objeto do presente contrato que venhâm
a ser solicitados pela CONÍRÂTADAì

7.1.2 Eíeluat o pâgamento à CONTRATAOA em conÍormidade com o cronograme da SecÍetaíâ de
Finanças do lllunicípio do Paulistê e desde que o serviço contratado ost€jâ em conformidãde com a

solcilação eíeluada pelo CONTRATANTE,

7.1.3 Êxigir. por Intermédio da Sêcretari. dê Oesenvolvlmento Econômico, Íudsmo e Cultuô quê a

CONTRÁTADA apresenle comprovente de quileçáo de rcgularidade autoral no prazo estabelecic,o no
presente Instrumenlo contratual

cúusuLA orÌÂvA - DAs oBRtcaÇÕEs oA CoNTRÂTADA

8.í Ceberá à CONTR TADA

8.í.í. Desempenhar os servços de íorma pÍecisa e eÍcez,

8.1.2. EíetLrar os serviços dê acordo com as determinaçóes da SecÍotarle de Dogenvo
Econômlco, Ìuibmo I Culturâ observadar as determinâçóês €6tabelocidas nesle conÍato
es normas legais íncidentes sobre a relaçáojuridica adminÌstratívei

Praça Agam6non l\ragalháes, s/n Centro-Paulista - PE
Fon6 3433-0072 E-mail pe.ClElê@-pê.uls!e-p9-9.9Y! CNPJ

CEP 53 401-441
10 408 839/0001-1

'40



SECRETARIA OE ASSUNTOS JURIOICOS

8.í.3. Os danos causados pela CONTRATADA, arnda que culposos, s€ráode sua inleira responsabìlidade
rêspondendo 9or isso penel, civi e administrativamenle

8.í.4. Será de inteiÍa responsabilidâde da CONÍRÁTAOA iodas as despesas com ãlvará, licença direilos
autorais bem coÍro outras que se ítrerem necessárres pãra e apresentaçáo arlLrlica;

8.1.5. Será dê inleire responsabilidâde da CONÌRÂTADA lodas as despeses com estadias e alimêntâçáo,
bem como com segu€nçãs paÉiculateg porventure, necessárias;

8.1.6. Caberá também á CONÌRATAOA a responsâbrlidede com os encargos do ECAo e com a Ordem
dos Músicos.

8.í.7 Apresentar à CONTMTANTE cópia dos conlralos Ílrmados com as apresentaçóes artísl€âs, bem
como os comproventes de pagamento

CúUSULA NONA - DAS OBRIGAçÔES SOCIAIS, COIúERCIAIS E FISCAIS

9.í A CONTRATAOA caberá. einda:

9.1.1, Assumir a responsabrhdacle por lodos os €ncârgos previdenciános e obrigaçóes soci6as prevrslos na
legisleção social e trebelhista em vigor, obrigando'se a saldáios na époce prôpnã vez que os seus
Íuncionários náo manteÍão nenhum vínculo empregeticio com a CONTR TANTE

9.í.2. Assumir, também, a responsâbilidade por todas as provrdêncies e obrigaçóes estabelecidas na
legislaÉo especiÍicâ de acrdenles do üabalho, q!ando èm ocorrêncis da espécie, foíem vÍtimãs os seus
íuncionários e/ou técnicos quando do serviço ou em conexáo com eles, ainda que acontêc,clo em
dependència da CONTRATAì{TE

9.'Í.3, AssumiÍ todos os encargos de possível demande trebalhista, civilou penal, relacionados e preslação
do serviço ertístico, origineriamente ou vinculâdâ por pÍevenção, conexào ou continêncìai e

9.1.4. Assumir, ainda, â responsabrldade pelos encergos Íscais e comerciais fesullantes da execLição
desle conlíalo

9.2 A inedimplência de CONTRÁTADA, com reíerència aos encargos estabelecidos nesla cláusule, náo transíere
à AdÍhinistrêção da CONÍRATANTE e responsabilidede por seu pagamenlo nem poderá oneÍaÍ o objeio
desle conÍalo, razão pela quâl a CONÌRÁÌAOA renunc|a expressamenle a qualquêr vínculo de
solidâriedade com â AdminislÍaçào da CONTRATANTE

CúUSULA DÉCI]úA - DAS OBRIGAçÔES GERAIS

lO.1 É expressamente proibrde por parte da CONTMTADA, dutante a execuçáo desle conÍeto, a contralâção
de servidor Dertencenie ao quâdro de gessoalde CONTRATANTE

10.2 A CONTRÂÌa0A fica proibida de veiculêr publicrdade acerca do obieto deste conlralo, salvo se houver
pévia autorizaçéo da Administrâçào da CO TRATANTE

í0.3 É vedada a subconlrataçáo do outrE êmprcsâ para a preslaÉo do serviço ÊnÍstico.

cúusulA oÉcrrÁ pRr E|RA - Dra E Local oa aPRESENïaçÃb aRilsnca

íl.l A apres€ntaÉo artlstics devêrá ocorÌer no €ndorêço ê horáno indic€dos
Dessnvolvimêntg Econòmico, Tuíigmo e Cultura, coníome dpecific€do na tiâbela contidã
clelta contÍEto

pela Sec
na clâusu

Poulisio

PÉçâ Agamonon Mâgalhães, s/n Centro-Pauliste - PE CEP 53 401-141
Fone 3433-0072 E-msil: pâulista@peulistâ.oe oov br CNPI 10-408 839/000117
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SEcRETAR|A oE ASsuNTos JURiDtcos

cúusuLA DEGTMA SEGUNDA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FtscALtzÂçÃo

12.1. Durante a vigència 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

í 2.2. As decisÕes e providêncras que ultrapassarem a competència do representante deverão ser solicitadas aos
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias.

12.3. A CONTRATAOA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRÂTANTE, duÍante o
perÍodo de vigência deste contrato, para repíesentá-la sempre que for necessário

cúusuLA DEctMA TERCETRÁ - DA DESPESA

13.1 A despesa com a pÍestação do serviço artistico ocorrerá mediante emissâo da Nota de Empenho e está a
cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Notr dc Empcnho n' 2020400000790
Atividade: 4053 - Promoçào de Eventos e AÉes Ìurísticas
Elemenlo: 3390.39 - OuEos Serviços de Terceiros - Pessoa JuÍídica
Fonte: 100í0000 - Recursos OÍdinários
Valor do Empenho: R$ 25.000,00 (ünte e cinco mil reais)

cúusul-A DEctMA QUARTA - Do PAGAMENTo

14.1 A Secretaria de Frnanças do Município do Paulista eÍetuerá o pagamento à CONTRÂTADA, de acordo com
o seu cronograma financerro e mediante a apresentação/entrega da Nota Fiscal que deverá estar devida e
obrigatoriamente atestade pela SecÌetaÍia de Desenyolvimento Econômico, Turismo e Cultura

14.2 F'ca assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-fìnenceiro Inicial deste contrato na oconència
de Íato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do presente contrato.

í4,3 Em caso de irregularidade. o pagamento será suspenso atè que sejam sanadas as pendêncras, sem ônus
para a CONTRATANTE

14.4 O pagamento deverá ser eÍetuado mediante empenho e emissáo de cheque pela Secretaria de Finanças do
Municioio do Paulista

í4.5A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizaçÕes devidas pela @NTRATADA, nos termos deste contrato.

14.6 Nenhum pagamento será eÍetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
Íinanceira, sem que isso gere direito à alteÍaçâo dos preços ou de atualizaçáo monetária por atÍaso de pagamento.

cúUsuLA DÉCIMA aUINTA- DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

15.1 O DÍesente contrato Doderá seÍ alterado nos casos grevistos no Art.65 da Lei 8.666/1993 e.alleraçÕes
posteÍiores, desde que haja interesse da Adminrstraçâo da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas

Justrfìcativas.

cúUSULA oÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 A desistência ou o não comparecimento da atração ariísticâ no die designado para a realizagáo
ìmplicará para a CONTRÂTADA o pag?mento de indenização no valor correspondente a '100% (cem
do valor deste contrato, sem prejuizo das peÍdas e danos ocasionados, liberando a CONTR T
proceder outra contrataÉo
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cúusuLA oÉctMA sÉÌtMA - DÂ vtNcuLAçÃo ao pRocEsso LtctÌÂTóRto

-.171 Este contrero Ícá vinclrado à InoxigibÍidede io o12t2o2o, cura rearização decoÍe oe âutonzâção daSectelarie de D€sonvolvimonto Econômi;o Turismo e Cuttura do ír"i"üo, 
"""ir""r" 

do p.oc€sso nô01f 12020

'17.2 sáo partes integrantes de6te oonirato o Rélatóno da cohissáo peÍmanenre de Licitação - cpL de Materiais
e Serviços, na Inaxiglbllldada n' 0'122020, Contrâto do Exclullvtdâds do Artigt! e p.rsc.r no. 0492020, da
OiÍetoria de Parocoros d. Secrrtrda de Assunto! Jurldtcos, indepênd€nte de trãnscriÉo

í7.34 lavratura desle Instrumênto contratual decorre da solicitaçáo dâ Secrstarir de De!€nvolvimonto
Econômico, Tudsmo o Cultur. do Munlcipio do Peulista, exarada no Oílclo n'055/2020

cúusuLA oÉcrMA orrayA - DrsposrçÕEs FrNArs

CONTRATANTE e CONÌRATADA, e p€les testemunhâs ebeixo

16.í Aa queslóes decoFênles dã execuÉo desle Instrumonto, {ue não pcs€m ser dirinidas
âdminishatMementê, serão procêssadas ejulggdas pelo Foro da Com€rc€ do Paulista, com 6xclu9áo de qualqu€r
oulro, por mais privilegiâdo que seja

E, parâ frmêze e validade do que foi pâctuado, lavrou-se o pres€nle contrato em 04 (qustro) viês de igualleor e
folma, para quê surtram um só efeito, o qual, depois de lido, é âssinado peios répíesenlanles da3 partêg,

Ïudlmo c Cultura
Contratante

Praç3 Agam€non Magalhães, s/n Centro-Pauliste - PE
Fone 3433-0072 E-meil eÊ-ulE!E@pau]l9!e-pe-g9È CNPJ

Paulista/PE, í3 d€ Í9ver€iro de 2020

cEP 53 401441 7^

de Desenúolvimento Económico.
Brêd Produçõês 6 Ev6ntos Eirsli

Contratada

T€stemunhâs:

92.f-9<

10 408 839/0001-17



Poulisto
SEcRETARTA DE AssuNTos JURíDtcos

EXTRATO DO CONTRATO O25NO2O

N" CONTRÂTO: 02sl2020
pRocEsso t-lcttatóruo x"t 0|712020
MODALIDADE: Inexigibilidade n" 012/2020
PORTARIA(S) DA C.P.L.: 075t2020, óe 2l de janeiro de 2020
FUNDAMENTAçÃO LEGAL: Aí. 251TII, da Lei n" t.66611993 e alterações.

CONTRÁTADA: PRED PRODUçÕES E EVENTOS EIRELI
OBJETO: Contrrtrçio de rmpresr pan rprcs€ntcçío rrtisticr no CARNAVAL 2020 do MunicÍpio Do Pculistt/PE' no dia
l4 de fevereiro de 2020.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000790
ATMDADE(S): 4053 (Promoção de Eventos e Ações Turistas), ELEMENTO(S): 3390.39 (Outros Serviços dc Terceiros -
Pessoas Juridicas) // FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinários)
PRAZO(S): vigência deste contEro será de 120 (ccnto € yintc diss), a contar da data de sua assinatur4 qual seja, de 13 dc

fcvereiro de 2020 r l2 de jünho de 2020, sendo o dia de execução o dia l4 de fcvereiÍo d€ 2020.

ASSINATURÂ: 13 t0212020

Paulista,iPE, l3 de fevereiro 2020

JORGE ROCHA LEITE IÚNIOR
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Culturd

TERMO DE DESIG\A O DE SERVIDOR PARA FISCALIZAC DE CONTRATO

Jorge Rocha l,€itc Júnior, Seçrçtário Municipal de DesenvoLvimento Econômico, Turismo e Cultur4 atraves do preseDte

insnumento, designa o Scrvidor iníia-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do prescnte Contrato, na

forma dos Aí.67e73 daLei n" t.666/1993, devendo informar à Adminisrração sobre eventuais vícios e irregularidades, propor

sofugões e sanções que cntender cabível pua a regulatizzção das faltas e defeitos observados, conforme dispostos no contrato
referido

O servidor declara neste ato esmr ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a Lei n" t.666/1993 ou aos

termos e cláusulas do coDhaúo supracitado, às sanções Érevistas na refcrida Lei c nos rcgulamenlos púprios, sem

prejuízo das responsabilidades e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Servidor/Fiscal: Mrtículs:

ento Econômico,
Tu rismo e Culturs

PUBLTCAÇÃO NO DrÁRrO OF|C|AL
^I

o.o.vt.e.e ei&-Ê!-t lA)-A. D.o. u : 

-/- 
| 

-.D.o. 

E.P E (cEP E) :

Praça Agamenon Magalhees, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441.
Fone3433-0072 E-maìl: pegl!g1e@pê.s!S1e.pe CNPJ'10.408.83910001-17

Ciente: Servidor/Fiscrl



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: í0.40E.E39/0001-í7
Secretaria de Finanças
Departemento de Contabilidade

Nota de Empenho No 790

13t02t2020 Anexo: 0 Valor: 25.000,00

ÓTgãO: 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
unid.orç 26. 1oí SECRETAR|A DE DESENVOLVTMENTO ECONÔMICO, TURTSMO E CULTURA - A

UNid.GESIOrA: 26,í01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. A
Programa: 23 695 2302 PROMOÇÃO DO TURTSMO DO MUN|CÍP|O

No da Ficha: 1037 Modalidade: o-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 4053 PROMOçÃO DE EVENTOS E AçÔES TURíSTICAS

Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAçÃO
Fonte de Rec : 10010000 Recursos Ordinários

SubElem. Emo.: 020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso 5-Recursos Ordrnáno. não vinculedo)

Data Inicial

Mod da LicitaÉo
o-Sem Licitação

Aditivo N" Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent :

Endereco:
Baino:

CEP:
Cód Banco:

12231'Brd Produçóes e Eventos Eireli
08 789 244t0002-98 lnsc. Mun:

Rua Joequim Filqueita Galvão, 09 A
Triunfo
53 625-7 40

Agência;

Cidade:
Fone: 8130108810

Insc. Estadual:

IGARASSU
Fax: 8130108815

Aq Histónco: Unid Quantidade Valor Unit Valor Total

Rçi, a Conúalação de Apresentação Artistica para o
Canaval 2020 do MuDicipio do Pauli$Â
l410212020 - JaÍdim Paulisk
22:00hs - Banda Sçdutora-. ......-...........R$ 25.000.00
lnexigibilidade nqO I 2/2020
Processo n'017/2020

SubAçÕes

Saldo Ant Orç 2.093 545,02

Ag.
NtÂT. B-t r

HELINE ANDMDE DO

Agente

Saldo Atual 2.068 545,02

irade
tário
E3
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