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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

coNTRATO N" 036/2020
PROCESSO LtCTTATÓRlO No 026/2020
TNEXTGTBTLTDAOE No 017/2020

r,',
-'a
CoNTRÂTAçÃO

DE EMPRESA PARA
DO ÍIIUNICíPIO DO PAULISTA,

APRESENTAçÃO ART|STICA NO CARNAVAL

2O2O

CELEBRAM O MUNICíPIO DO PAULISTA E A
EMPRESA A. C. W. SILVA PRODUçÕES, NOS

^l

TERMOS QUE SE SEGUEM:

o ituÌÜclPlo Do PAuLlsTA, pe$oa jurídica de direito público

intemo, com sede na Praça Agamenon
Magelhães, s/no, Centro, PaulistdPE, inscÍito no CNPJ/MF sob o no 10.408 839/0001-17, por meio da SêcÍetaria

de Decenvolvlmento Econômico, Turismo ê Cultura, com sede à Avenida Geraldo Pìnho Alves,222,

Maranguape l, CEP: 53441€00,Paulist€/PE, neste ato Íepresentado, por seu SecÍetário, nomeado através da
Portaria no. 9992019, Sr. Jorg€ Rochâ Lôlte. Júnior, brasileiro, câsado, publicitário, portadoÍ da Cédula de
ldêntidede n'4481830 SSP/PE, inscÍito no CPF/MF sob o n'. U7.827.61447, residente e domiciliado nesla
cidade de Paulista/PE, doÍavante deiominedo simplesmente CONTRATANTE.

CONTRAÍADA: A. C. W. SILVA PRODUçÓES, pessoa,urÍdica de direito privedo, inscrita no CNPJ/MF sob o no
34.085.956/0001-55, com sede na Av. Femando Simões Barbosa, Sl 410, N" 266, Boa Viagem, n€sie ato
representada por seu administrador, Sr. Antonio CeÍlor Wanderley Silva, brasileiro, casado, portador do RG no
5.110.187 - SSP/PE, e do CPF no 031.003.744-10, com endereço à Rua Conselheiro Thêodoro, n" 325, Apt 201
- Zumbi - ReciÍe/PE, CEP 53.260-380, doravente denominada simplesmente CONTRATADA.

FUNDATENTAçÃO JURIDICA:
Fundamente-ae o pressnte instrumento no Procêslo n' O2A2O2O,Inêxigibilidade no 017n0m, elaborade pela
Comissão Pêrmanente de Licitação de Msteriais e Sôrviços, instituída poÍ mêio de Portaria no 075rm20, datada
de 21 de ianeiro de 2020, regida pela Lei no 8.668/1993 e suas alteraçôês posteriores, cujo r€latório conclusiyo
da CoÍÍrissão Permanente de Licitação d6 Materiais e Sewiços e a proposta da CONTRATAOA integram o
presente termo, independente de tÍanscriçâo.

cúusuLA

PRTMETRA

-

Do

oBlETò

presente contrato tem como obielo a coNTRATAçÃO DE ETPRESA PARA APRESEÌ{TAçÃO ARTÍST|CA
NO CARNAVAL 2O2O OO ÍIIUNICÍPIO DO PAULISTA, CELEBRAH O iIUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, NO diA
20 de fevereiro de 2020.

o

cúusu|j

sEGuilpA

-

Dos PREços.

O custo com a contrataçáo des atragões aÍtísticaÊ corresponde à impoÍtância deR3 20.000,00 (Ylnte mll Ì€air),
conforme descrição da tebela abaixo:
NOiiE DA
ATRÂçÃO
Gabriel Vitor

DATA/LOCAL

20n42020
Jan0a

HORARIO

01:30h

VALORES (R$)

QTD,

APRESENTAçÃO
01

UNITÁRIO

TOTAL

20.000,00

Vllor Total Global:

20.000,00

20.000,00 (vinte mil reaic)

v
Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441 ì
Fone 3433-0072 E-mail: Ê9!.lt!le@.pe.sL9!3.p9-ggy.g CNPJ 10.408.839/0001-14
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SECRETARIA DE ASSUTITOS JUR|OICOS

cúusuLA

TERCE|RA

- Dos pRAzos

3.í A CONTRATADA fice obrìgada a apresenlar as atrâçôes ârtísticas contratadas nos d|âs predelerminados,
conforme tãbela constiânte da clátisula segundê, coníorme cronogrema já deleminado, referente à prestaçào do6

servços artÍsticos a serem executados nos locãis indicádos alendendo à_ soliciteçâo da Sêcratarlô dê
Dosenvolvlmento Económico. Turismo e Cultura do Munlcipio do pEulistâ

cúusuLA auaRÌa -

Do aMpaRo LEGAL

A lavratura do presente contrato decoÍe dã realtzação da Inêxigibilidrdg
Íundamenlo no AÉ. 25, inc. lll dâ Lei no E.666/1993 e alteraçôes posteriores
4.1.

n

O1ft2O2O, rêãlizâda com

4.2. A prestãção do seryrço ãrtislico foi râlÍficâda em favor da
Munrclpio do Pâulista. exarado no Procosso n'026/2020.

CONÌR TAOA, coníorme despâcho do prefejto

4.3. O presenle contrato eslá vinculado à Inêxigibllidadâ

íi.

consonáncia ao ali previslo, nos casos dLlvldosos

do

O17I2OZO, pãra tanto deve ser tnteFretado em

CLÁUSULA QUINTA _ DA EXECUçAO DO CONTRATO

5.1 A execução

deste conÍalo bem como os casos nele omissos ÍegulaÊse-ão pelas cláusLrlas contrâtuats e
pelo6 preceitos de 0ireito Público, âplicândo-se lhes supletivemente, os Pnncipios da Teoria Geral dos Contraios
e as disposrçóes de Direito Privado na Íorma do Aá. 54 da Lel 8.666/1993 e elteraçóes posteriores, combrnado
com o inciso Xll, do Art. 55, do mesmo drploma lêgal

cúusuLA sExra -

DA

vrcÊNcra E oa EFtcÁcta

6.í

O peÍíodo de vjgêncra deste contrato será de í20 ícanto e vintê dlas), a contaÍ da datâ de sua assinatura
qüel sejâ, de 19 de Íovereiro de 2020 a í8 dê junho d€ 2020, s6ndo o dia de execLtçáo o dta 20 d€ í€yêreiro
2020, como Já determinsdo e doscrito na cláusula segunda deste conlrato podendo ser pronogâdo nos termos
delineâdos na Lel 8.666/'1 993

CLÁUSULA SÉTIMA _ DAS OBRIGAçÔES

7.í Caberá

oo coNTRATANTE

à CONTRATANTEI

7,1.1 PÍestar as infoÍmaçóes e os esclarecimenlos atinentes ao objelo do pÍesenle contralo, que venham
a 6er solicitâdos pela CONTRATADA;

7.í.2

Efetuar o pagamento à CONTRÁTADA em conÍormidade com o cronogEma c,e Secreterie de
Finanças do Municípro do Pâulista ê desde que o serviço conlratado esteja em conÍoÍmidacie com a
solicitacào ef€tuada oelo CONTR^ÌANÌE:

7.1.3 Êngrr, poÍ rntemédio da S.crateria de O€3€nvolvim€nto Econômlco Turi3mo e Cultura que e
CONTRATADA apresente comprovanle de quilação de regulãridâde autoral no prazo €stabelecido no
pÍesenle inslÍumento contraiual

cúusuLA otrava - oas oBRrcaçÕEs oa coNrRAÍaoa
8,í

Caberá à CONTRÁTADAI
8.1.1. Desempenhar os serviços de forma precisa e efìcez

8.í,2. Eíeluar os serviços de âcordo com as determinâçõ€s da Sgcretâia de

Econômico, Ìudamo ã CultuÍâ observades as determinaçó€s estabelecida6 neste
as nomas legeis incidentes sobre a relaÉo jurÍdica âdminislrativa,

Plaça Agamenon Magelháes, s/n Cenlío-Psulista - PE CEP 53 401-441 I
Fone 3433-0072 E-maili oauìiste@pa!lista oe oov.br cNPJ 10 404839/0001'17
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SEcRETARta oE

assuNÌos JURlDtcos

8.í.3. Os danos câusados pela CONTRÁTADÂ a)nda que culposos, seráo de sua Inleira responsabjlidade,
fespondendo por isso. penal, civil e adminìstrativamenle,
8.1.4. SeÉ de inteira responsabilidãdê de CONTRATADA lodas as despesas com alvará, licençÉ, dir€itos
auloreis, bem como outras que se Írzerem necessánas para a apÍesentâçáo artísticâ

8.í.5. Será de rntera responsâbilidade dâ CONTRAÌADA todas as dêspesâs com estâdiâs ê alimentaçào
berÌì como com seguranças particúlares, poruentura, necessárias;

8.í.6. Cabefá também á COì{TRATADA a responsâbilidáde com os enca.gos do ECAD e coíì a Ordem
dos I\,1úsicos

E.í.7 Apresentar à CONTRÁTANTE cópia dos contrâtos fìrmados com as apresentaçóes artísticas, bem
como os comprovenles 0e pagamento

cúusuLA

ÌtoNA

-

DAs oBRtcaçóEs socrars,

cot

ERctats E Ftscats

9,1 À CONTRATADA caberá aÌnda:

9.1.í. AssumrÍ a responsãbilidâde por todos os encargos píevdenciános e obigaçóes sociais prevrslos na
legrslaçáo social e trebalhista em vqor, obígândo-se ã seldá-los nâ época própna vez que os seus
Íuncionários náo manlerão nenhum vínculo emprêgatÍcio com a CONTRATANTEI

9.í.2. Assumrl, também, a responsãbilidade por todas as providéncras e obngaçóes estabelecidas

ne

legislaçáo especiÍca de acrdenles do trabalho. q!ando, em ocorrência da e6pécie, íorem víiimâs os seus

íuncionános e/ou técnicos quando do serviço ou em conexáo com eles, ainda que aconÌecido em
deoendêncra da CONTR^TANTE:

9.í.3. AssumÌ todos os encargos de possÍveldemanda trabalhista, civilou penel, relacionâdos a prêstação
do seruiço ârtÍslco, onginariârnente o! vinculada por prevenÉo conexáo o! conlinènciai e

9.í,4. AssumÍ, ainda a responsabilidede polos encargos Íscais e comerciais rosultanles dâ execução
deste contrato

9.2 A inadimpléncie da CONTRÂTADA com refefência aos encargos estabêlecidos n€sta cláusula, não transíere
à AdminislraÉo de CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamenlo. nem podôrá onerar o objelo
deste contÉlo, razáo pela qual e CONTRAÍAOA renuncie €xpressâmente a qualqu€r vinculo c,e
soldariedade com a Administraçáo da CONTMTANTE

cúusuLA

í0.í

DÉclr,ra

- oas oBRrcaçÕEs

GERÁrs

dâCONÌRÁTADA durente aexecução deste contrato, a contrâtâÉo
pedencente
quadro
pessoal
de CONTRATANTE
de servrdor
ao
de
É expreBsamente proibida. por pãrle

t0.2 A CONÍRATADA ficã proibrda de veicular Pub[crdade ecêrcã do oblelo deslê contrato
prévia autorizaçáo da Admrnislraçâo da CONTRAÍANTE
í0.3

É vedede e subcontrâtação de outra empresa pera e

cúusuLA

DÉctÍúa pRtMEtRÂ

- ola

E

prestáÉo do sêrvrço artislico

LocaL oa aPRESENTAçÃo aRTisrlcA

artíslicâ deverá ocoÍer no ender€ço e horário Indicâdos pela S
Desenvolvimenlo Econômico. Íuasmo € Cultura, coníormê especiíìcado nã tãbela contida na cláu

lí.í A aprê6enteção
desle conlralo

Prsça Agamonon Magalhães, s/n Cêntro-Paulbtâ - PE CEP 53 401441
Fone 3433-0072 Ê-mailr oau[sta@oâu]rste.De oov bí CNPJ 10 408 839/0001í7
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SEcRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

cúusuLA oÉctma secuHoA -

Do AcoMPANHAMENTo E DA FlscALlzAçÃo

12.1 . Durante a vigència deste contrato, a prestação do serviço artístico será acompanhade e fiscalizada através
de um servidor designado para este Ím pele Sêcretaria de Desenvolvimento Econômlco, Turismo e Cultu?a,
repÍesentando a CONTRATANTE.

12.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competència do representante deverão ser solicitadas aos
seus superiores em tempo hábìl paÍa a adoçáo das medidas necessárias.

12.3. A CONTRÂTADA deverá manteÍ preposto, aceito pela Adminìstração da CONTRATANTE, durente

o

período de vigência deste contÍato, para representá-la sempre que for necessário.

cúusur-A pÉcrMA TERCETRÂ -

DA DEspEsA

13,1 A despesa com a prestaçáo do serviço artístico oconerá mediante emissão da Nota de EmPenho e está a
cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Notâ de Empenho n' 2020-00q000801
Atividade: 4053 - Pmmoção de Evsntos e AÉes TuÍisticas
Elemento: 3390-39 - Ouüos SeMços dê TetceiÍos - Pessoa Juridica
FoÍrto: 10010000 - Reflrsos Otdinários
Valor do EmDenho: RS 20,000,00 (ünts mil rêris)

cúUSULA

DÉCIMA QUARTA

-

DO PAGAMENTO

'14.1 A Secretaria de Finanças do Municipio do Paulista eÍetuará o pagamento à CONTRATADA, de acordo com

o seu cÍonograma Íinanceiro e mediante a apresentação/enkega da Nota Fiscal que deverá eslaí devida

e

obrigaloÍiamente atestada pela SecÍetaria d€ Desanvolvimento Econômico. Turismo e Cultura

14.2 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato na ocorrência
de Íato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do presente contrato.
'14.3 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que seJam sanadas as pendèncias, sem Ônus

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

í4.5A

CONTRATANTE poderá deduzir

do montante a pagar os valores correspondentes a multas

ou

indenizaçÕes devidas pela CONTRÂTADA. nos termos deste contrato

14.6 Nenhum pagamento será eÍetuado à CONTRATADA enquanto pendente de Iiquidaçáo qualquer obrigação
Íinanceira, sem qúe isso gere direito à alteração dos preços ou de atualização monetária por atraso de pagamento

CúUSULA DÉCIMA OUTNTA - DA ALTERAçÃO DO CONTRATO
í5.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/1993 e alteraçÓes

posteriores, desde que haja interesse da Administração da CONTRÂTANTE, com a apÍeseniação das devidas
justmcativa6.

cúUsuLA

DÉCIHA SEXTA

-

DAS PENALIOADES

16.1 A desistência ou o nâó compaÍecimento da atração artÍstica no dia designado
implicará para a CONTRATADA o pagamento de indenizaÉo no valoÍ conespondenle

Praça Agamenon Magalhães, s/n CentrGPaulista - PE CEP 53 401
Fone 3433-0072 E-mai : pe.sls!a@!e-g!S1e..pc,!9.y.U C N P J 1 0.408
|

/real

Poulisto
sEcREÌaRta oÊ assuNTos JURiotcos
do velor desle contralo sem prej!ízo das perdes e dânos ocêsronâdos, lìberando â CONTRATANTE para
pÍocedeÍ ouÍe contratacão

17,1 Este c.nlrâlo fic€ vinculado à In.rtgtbllld.d. n. Oí7l2020, cu,a Éatizsção decorre de autoúsÉo da
s€crutâ.i. dc De3anvorvrmgnto Econômico, Ìud3mo e cunur! do rúunrclpio, conrtanre do pmcciro no

026Í1020.

í?.2 Sáo partês integrantês d6sle codrato o Retalóno da ComÉsáo p;rmanentê de Licitãçáo CpL de MÊtêriãir
In.rlglbllld.d. n. 0í 7m20, ContÍrto dc Exctu.ivldÇd. do
e p..rcer no. Osit/2om, d.

AÍí.t

e Sêrviços, nE

OlÉtoÍia dê Prr.corôa da Sac.stlrl! de Alauntos Jurldlcd, andêpendênte dê transcriçáo

í7.34

lavr€tura dêsle inslruÍnento conkatusl dgcore da golicÌtaçáo ds secratadô da oelgnvolvlmcrÍo
Econômlco,ïuritmo.CultundolúuntcÍplodop.ulilt,exarad;noOÍcton'09í/2020,

ç!4llsuLA oËcrMA orrÂva - DtsPosrçóEs

íE.í As

qu€stóes decomentes

FrNArs

da êxecuÉo deste

instrumento,

que não DossaÍn ser dirimijar

adíninistralivâmentg, serão procêssadas ejulgadas pero Foro da comãrc€ do pauriste, com exc[]sãodê querquer
outro, por mais privilegiacb que selã

forma, pâra que sudârn um só êfeito, o qual depois de lkjo, é âssinâdo gelos rêDresentântês dàs Dân96.
çONIT(ATÂNTE e CONTRATAOA. e
teslemunhas âbaixo

C.W.3ilva Produções
do Dos€nvolvim6rÍo Econômlco,
TurÈmo e Culturô
Contratanto
Tê6t€munhâs:

4ó

23',t25

Prâç€ Agamênon Msgalhàes, s/n Centro-Paulistã ' PE CEP 53 401441
Fone 3433-ó072 E-meiÌ oauiista@pâuhsta oe oov bí CNPJ 10 408 839/0001-17
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sEcRETARTA DE

AssuNTos JURÍDrcos

EXTRÁTO DO CONTRÂTO 03ó/2020
N' CONTRÁTO: 036/2020

pRocEsso LrctrATóRto

Not 026/2020

MODALIDADE: Inexigibilidade n' 017/2020
PORTARIA(S) DA C.P.L.: 07512020,de 2l de janeiro de 2020.
FUNDAMENTAçÃO LEGAL: Aí. 25, III, d8 Lei n' t.66611993

e alrerações.

CONTRATADA: A.C.W SILVA PRODUÇÕES
CNPJ: 34.0E5.956/0001-55

OBIETO:

Contrataçtu dc empÍesa pare aprÊsentaçl1o anística no Camavat 2020 do Municipio do Paulista,/PE, no dia 20 de

fevereiro dc 2020.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vintc mil rcais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000t01

-

dc Eventos e Ações Turistas) // ELEMENTO(S): 3390.39 (Outros Sewiços dc Terceiros
// FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinários)
vigência dcst€ c.ntÌato s€ná de t20 (ccDto c vinte dirs), a mntaÍ ds data de sua assinaturs, quel sej4 de 19 dc

ATÍVIDADE(S): 4053 (Promoção
Pessoas Jurídicas)

PRAZO(S):

A

fevereiro dc 2020

r l8 dc julho

de 2020, sendo o dia de execução o dia 20 de feverciro 2020.

ASSINATURÁ: 19/02/2020
Paulista/PE, l9 de fevereiro 2020

JORGE ROCHA LEITE JÚNIOR
Secretário Municipal de Des€nvoÌvimento EconôÍíico, Turismo e Cultura

TERIIO DE

DE CO\TRATO

O DE SERVIDOR PARA

Jorge Rocha Leite Júnior, Secretário Municipal de Deservolvimento Econômico, Turismo e Culturd, através do

Presenúe

instrumento, designa o Servidor infia-assinado, como responsávcl pelo Acompanhamento e Fiscaliz3ção do Presente Contralo, n8
forma dos At1.67.-73 daLei n'E.ó6ó11993, devendo informar à AdministÉção sobre eventuais vicios e irregularidades, propor
soluções e sanções que entender cabível para a regularização das faltas e dcfcitos obscrvados, conforme dispostos no contrato

referido.
O servidor declara neste ato €star ciente de sua indicaçiío, bem como de suas funções, de acordo com I Lei n' t.66ól1993 ou aos
termos e clÁusulas do contrato supracitado, sujeitando-se Ès sançõcs previstas na referida Lei e nos rcgulamenúos próprios, s€m
prejuízo das responsabilidades
civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado çausa.

Mttrlcttln;

QF1tf

Ciente: Servidor/Fiscal

Econômico,

Turismo c Culturr

PUBLICACÂO NO DIÁRJO OFICIAL

o.o.u.B.pní3-r0Ylk7o-.D.o.nt I

/

.D.o.E.PE(CEPE):-J-t-.

Praçâ Agamenon Magalhães, s/n centro-Paulista - PE CEP 53.401441
rone úgg-OOzZ E-mail. pg-uli9'!g@P3.cijg!a.Pc-9.9v-.b! CNPJ 10 408 839t0001-17

1

Prefeitura da Cidade do paulista - CNpJ: 10.40g.839/0001-í7
Secretana de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 80i
Data:

19tO2t2Ô20

Anexo: 0

Valor:

30.000,00

órgrão: 26
Unid.Orç.26.101

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOÀVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTUM. A
Unid.GestoÍa: 26.101
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A
Programa:
695
PROMOÇÃO DO TURTSMO DO MUNTCÍP|O
N' da Ficha: 1037
Modahdade: 0-Ordinário
ProjlAtiv/Op.Esp: 4053
PROMOçÃO DE EVENTOS E AÇÓES TURíSTICAS
Elem. Despesa 3390.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElem. Orç: 0099
sEM APLTCAçÃO
Fonte de Rec.: 1001@00
Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 020
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Reõurso (TCE) S-Recursos
OrdináÍio, não vinculado
Mod. da Liciteção
Licitação
No Contrato
Datâ
GSem LicitaÉo
Aditivo No
Data Inicial
Data Final

23

2302

Favorec.: 1 2595{ A.C.W. Silva Produções
CPF/CNPJ: 34.085.956/0001-55
Insc. Mun:
ldent.:
Endereco: Av Femando SimÕes Barbosa, sala 410 edf Wecon Centre, 266
Bairro: BOAVIAGEM
uroaoe HEU - h
\-EF 51.020-390
Fone:
Histórico:

Unid

Insc. Estadual:

Fax:

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

Ref.. a connatação de Atrações Árrísticas
No CaÍnaval 2020 do Municipio do Paulista

Dia:2O/0212020 - langa
0l:30h - Gabriel Vitor
Inexigibilidade n"0 I 7/2020
Processo n'02ó/2020

SubAçoes

1.280.U5,02

Saldo Ant. Orç.

Saldo Atual
Enì

Agente
Em

_l_1.

Pessoa Atesto Liquidacão:

ü Atesto

Dt

Previsão Pagemento

Liquidaçáo

wwvÍ pubhcson com br - Publrcsofr Cofitatthdade . ve6ão 2020 16 2 0 -(83)30224600
prefeftJí.a da Crdede do pautiste CNPJ 10 408 839/ooo1l7 Prâçl Agamenon Mãgelháes S/N Cep 53401220 CentÍo PeuLsta-PE lone

1250.U5,02

