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coNTRATO No 039/2020
PROCESSO LTCITATORIO No 039/2020
IN EXIGIBILIDADE NO O3O/2020

corrnnraçÃo DE EMPRESA PAnl
APRESENTÀçÃo aRrísrlcl No
CARNAVAL 2020 DO trltuttlcipto Do
PAULISTA, CELEBRAM O MUNICIPIO DO

PAULISTA E A EMPRESA A. C. W. SILVA
pnoouçoes, Nos TERMOS QUE SE

SEGUEM:

O wtUtttCipto 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 Secret_aria

de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Geraldo Pinho Alves ' 222,

Maranguape l, CEP: 53441-600,Paulista/PE, neste ato representado, por seu Secretário, nomeado através da
portariã nó. gggl29tg, Sr. Jorge Rocha Leite Júnior, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de

ldentidade n" 4481830 SSP/PÉ, inscrito no CPF/MF sob o no 847.827.654-87, residente e domictliado nesta

cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente GONTRATANTE'

CONTRATADA: A. C. W. SILVA PRODUçOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no

34.085.956/000l-55, com sede na Av. Fernando Simões Barbosa, Sl 410, N" 266, Boa Viagern, n:ste ato

representada por seu administrador, Sr. Antonio Carlos Wanderley Silva, brasileiro, casado, portador do RG no

s.ì 10 187 - SSp/pE, e do CPF no 031 .003.744-10, com endereço à Rua Conselheiro Theodoro, no 325, Apt 201

- Zumbi - Recife/PE CEP 53.260-380, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

FUNDAN ËNTAçÃO JURíDICA:

Fundanr . rta-se o oresente instrumento no Processo n' 039/2020, Inexigibilidade no 030/2020, elaborada pela

Comissã.r Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, instituída por meio da Portaria no 07512020, datada

de21 delaneiro de2020, regidapelaLei no8.666/1993esuasalteraçóesposteriores,cujorelatórtoconclusivo
da Comissão Permanente de Licitaçáo de Materiais e Serviços e a proposta da CONTRATADA integram o

presente termo, independente de transcrição

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o preserte cc,ntrato tem como objeto a GoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAçÃO ARTíSTICA

No cARI.IAVAL 2020 Do MUNIôipto Do pAULrsiA, cELEBRAM o MuNlcíPlo Do PAULISTA/PE, no dia

20 de fevereiro de 2020.

cLÁusuLA SEGUNpA - DOS PREçOS

O custo com a contratação das atrações artísticas corresponde à importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

conforme descriçáo da tabela abaixo:

QTD.

APRESENTAçÃO
NOME DA

ATRAçÃO
DATA/LOCAL HORARIO

BANDA ROSS! 20t0212020

ORIGINAL
22:30h 30.000,00

JancS

Valor Total Global: 30.000,00 (trinta mil

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEp 53.401441. ll|!rril\^^4 l';n-r-
Fone 3433-00721-matl: paulista(ôoa.,rlista.pe.oov.br CNPJ 10.408.839/0001-,'il"O
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 A CONTRATADA fica obrigada a apresentar as atraçÕes artísticas contratadas nos dias pÍedeteÍminados'

conforme tabela constante da cláusula segunda, conforme cronograma já determinado, reÍerente à Prestaçâo dos

serviços artÍsticos a seÍem executados nos locais indicados, atendendo à solicitaçâo da Secrêtaria dô
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura do Municipio do Paulista.

ct-Áusuu eulnrl - Do AMPARo LEGAL

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da rcalizaçáo da Inexigibilidâde no 030/2020, realizada com

Íundamento no Art. 25, inc. lll da Lei n" 8.666/1993 e alteraçÕes posteriores.

4.2. A prestação do serviço artístico foi ÍatiÍicada em Íavor da CONTRATADA, conforme despacho do Prefeito do

Murricípio do Paulista, exarado no Processo n'039/2020.

4.3. O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade n' 030/2020, para tanto deve ser interpretado em

consonância ao ali pÍevisto, nos casos duvidosos.

cr-Áusul-q euNrl - DA EXEcUçÃo oo coNTMTo

5.1 A execuçáo deste contÍalo, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláu.qulas contratuais e

oelos oreceitós de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos ContÍatos

e as jisposiçóes de Direito Privado, na forma do Art. 54 da Lel 8.666/1993 e alteraçóes posteriores, combinado

com o inciso Xll, do Art.55, do mesmo diploma legal

CLÁUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

6.,t O período de vigência deste contrato será de 'l20 (cento e vinto dias), a contar da data dè s-ua assinatura'
quat seja, de ,19 de ÍLvereiro de 2O2O a '18 ds junho de 2020, sendo o dìa de execução o dia 20 dê fevereiro
2020, como já deteÍminado e descrito na cláusula segunda deste contrato, podêndo ser proríogado nos termos

delineados na Lei 8.666/í 993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

7.1 Caberá à CONTRATANTE:

7.1.1 prestar âs infoÍmações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente contrato, que venham

a ser solicitados pela CONTRATAoA;

2.1.1. EietúaÍ o pagamento à CONTRATADA em conÍormidade com o cronograma da Secretaria de

Finanças do Municipro do Paulista e desde que o serviço contratado esteja em confoÍmidade com a

solicitação efetuada pelo CONTRÂTANTE;

7.1.3. Exigir, por intermédio da SecÍetaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e CultuÍa que a

CgNTRÂÍADA apresente comprovante de quitadão de regularidade autoral no prazo estabelecido no

presente instrumento contratual.

CLÁUSULA OITAVA - OAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

8.1 Caberá à CONTRATAOA'

8.1.1 . Desempenhar os serviços de forma precisa e eÍìcaz;

8.1.2. Efetuar os serviços de acordo com as determinações da SecÍetaria de
Econômico, Turismo e CultuÍa observadas as determrnaçÕes estabelecidas neste 

'

as normas legais incidentes sobÍe a relação juÍídica administrativa;
\A
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8.1.3. Os danos causados pela CONTRATADA, ainda que culposos, seíão de sua inteira responsabilidade,
respondendo, por isso, penal, civil e administrativamentel

8.,1.4. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com alvará, licença, direitos

autorais, bem como outÍas que se fizerem necessárias para a âpresentação artística;

8.1.5. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com estadias e alimentaçâo,
bem como com segurançâs paÍticulares, porventura, necessárias;

8.1.6. Caberá também à CONTRATADA a responsabìlidade com os encargos do ECAD e com a OÍdem

dos Músicos;

8.í,7 Apresentar à CONTRATANTE cópia dos contratos firmados com as apresentações arlÍsticas, bem

como os comprovantes de pagamento.

cúusuLA NoNA - DAs oBRtcAÇoEs soclAls, couERclAls E FlscAls

9.r À CoNÍRATADA caberá, arnda:

9..1.1 . Assumir a responsabilidade poÍ todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes sociais previstos na

tegislaçáo social e trabalhista eín vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
funcionários náo manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

J.:.2. Assumjr, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes estabelecidas na

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocoÍrência da espécie, íorem vÍtimas os seus

funcionârios e/ou técnicos quando do serviço, ou em conexão com eles, ainda que acontecido em

dependência da CONTRATANTE;

9.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a pÍestação

do serviço artístico, originariamente ou vincutada por prevenção, conexão ou continència; e

9.1.4. Assumir, ainda, a résponsabilidade pelos encaígos fiscais e comerciais resultantes da execuçâo
deste contrato

9.2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecrdos nesta cláusula, náo transfere

à Administração da CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto

deste contraio, íazáo pêla qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de

sohdariedade com a Administração da CONTRATANTE.

cuÁusuue DÉcrMA - DAs oBRtGAçóEs GERAIS

10.i É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a execução deste contÍato, a contratação

de servidor pertencente ao quadío de pessoal da CONTRATANTE

lO.2 A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administraçáo da CONTRATANTE

Í0.3 É vedada â subcontratação de outra empresa para a prestação do seÍvrço artístico

cLÁUSULA DÉctMA PRIMEIRA - DIA E LOCAL DA APRESENTAçÃO ART|STICA

í1.í A apresentação aÍtística deverá ocorrer no endeÍeço e hofário indicados pela SecrêlaÍia de

Desenvolvimento Eóonômico,.Turismo e Cultura, conforme especiÍìcado na tabela contida na cláusula segunda

Praça Agamenon Magalhães, s/n CentÍo-Paulista - PE CEP 53.401441
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@paulista. oe.qov. br CNPJ 10.408.839/0001-1
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clÁusull oÉcrnln SEGUNDA - Do AcoMPANHAMENTo E DA FlscALlzAçAo

12.1. Durante a vigência deste contrato, a prestaçáo 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 decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias.

í2.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTMTANTE, durante o
período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.

- 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 Dotação Orçamentária:

Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e Açoes Turísticas

Elemento: 3390.39 - 0utros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

Valor do Empenho: R$ 30.000,00 (trinta 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
obrigatoriamènte atestada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismoe Cultura.

14.2Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-Íìnanceiro 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

parc a CONTRATANTE.

14.4 O pagamento deverá ser efetuado mediante empenho e emissão de cheque pela Secretaria de Finanças do

MunicÍoio do Paulista.

14.S A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato'

i4.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto.pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem qúe isso gere direito à alteração dos preços ou de atualização monetária por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

15.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos
posteriores, desde que haja interesse da Administração d

justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

i6.1 A desistência ou o não comparecimento da atração artÍstica no dia designado paÊ a evento
cento)implicará para a CONTRATADA o pagamento de indenização no valor correspondente a

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

Praça Agamenon Magalhães, s/n centro-Paulista - PE CEP 53.401441.
f one s4g g-O 07 2 E-mail: pau lista@ oau lista. pe.oov. br C NPJ 1 0.408. 839/000 I

Nota de Empenho n" 2020.000000804
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17.1 Este contrato Íca vincutado à Inexlgibllldade n" 030/2020, cuia realizeÉo decorre de autorização da

Secrotarla do Dssênvolvimento Econômlõo, TuÍismo e Cultura do Munlclpio, constante do Proces3o no

039/2020.

17.2 Sáo partes integrantes deste contrato o Relatôrio da Comissão PeÍmanente de Licitação - CPL-de Materiais

e Serviços, na InexióibilldadE n'O3O/2020, Contrato dê Exclusividade do Artlsta e Parecer no. 05312020' da

Diretoria de pareceres da Secretarie de Agsuntos Juridicos, independente de transcrição.

17,3A lavratura dêste instrumento contratual decorre da solicitaçáo da Secretarla de Desenvolvlmonto
Econômico, Turlsmo e Cultura do ÍlÍunicÍPlo do Paulista, exarada no Oflcio n'090/2020.

cLÁusuu pÉctMA qlrAvA - DlsPoslçÔEs FtNAls

1E.i As questÕes decorrentes da exeèuçâo deste instruÌìento, que nao possam 
-sôr dirimidas

admìnistrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, coÍn êxclusão de qualquer

outro, por mais privilegiado que seia.

E, para Íìrmeza 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 repÍesentantes das panes,

cONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Leite Júnior
Secretárlo de Oesenvolvimento Econômlco,

Turismo o Cultura
Contratante

Testemunhas:

'r'l

Prod

4
'---+/r,

.>.bq.B7t4 4 |

Praça Agamenon Magalhâes, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53 401441 '

fone gigg-õOzz E-mail: ;aulista@oau lista oe qov br CNPJ 10 408 839/0001-17
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EXTRATO DO CONTRATO O39I2O2O

N'CONTRA TOz 03912020

PRocESSo t tcnnróRlO No: o39l2o2o
MODALIDADE: Inexigibilidade n" 03012020

PORTARIA(S) DA C.P.L.: 07512020, de 2l de janeiro de2020.
FUNDAIVTENTAçÃO LEGAL: Aí.25,111, da Lei n" 8.66611993 e alterações.

CONTRATADA: A.C.W SILVA PRODUÇÕES
CNPJ: 34.085.956/000 l -55

OBJETO: Contratação de empresa para apresentação artística no Carnaval 2020 do Município do Paulista/PE, no dia 20

de fevereiro de2020.
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-804
ATIVIDADE(S): 4053 (Promoção 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 contrato será de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua assinatura, qual seja, de

lgdefevereirode2020a lEde junhode2020,sendoodiadeexecuçãoodia20defevereiro2020.

ASSINATUR Az'19 10212020.

Paulista/PE. l9 de fevereiro 2020.

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

TERMo D@TDon pnn,I FIScALIzAçÃO DE CONTRATO

Jorge Rocha Leite Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econôtnico, Turismo e'Cultura, através do presente

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

Contrato, na formã dos Art. 67 e 73 da Lei no 8.666/1993, devendo informar à Administração 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 estar ciente de sua indicação, bem como de suas fungões, 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 responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa'

Servidor/Fiscal:

ento Econômico,
Turismo e Cultura

,C-

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.o.M.E.pE ,ASJúJZrtr-. D.o.u: . D.o.E.PE (GEPE): 

-'t-.t-

Matrícula
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Nota de Empenho No BO4

19t02t2020 Anexo: 0 Valor: 30.000,00
órgão: 26

Unid.Orç.26.10í
Unid.Gestorai 26.101

Programa: 23 695
N" da Fichâ: 1037

Proj/Ativ/Op. Esp: 4053
Elem. Despesa 3390.39
SubElem. Orç: 0099
Fonte de Rec.: í0010000

SubElem. Emp.: 020

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

E CULTURA .

E CULTURA - Á
E CULTURA - A

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO2302 pRoMoçÃo Do TURTSMO DO MUNTCÍP|O
Modalidade: o-Ordináricr

PROMOçÃO DE EVENTOS E AçÓES TURISTICAS
Outros Serviços de Terceiros - pessoa JurÍdica
SEM APLICAÇÃO
RecurSos Ordinários
FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Ordinário, não vinculado

Data Inicial

Mod. da Licitação
0-Sem LicitaÉo

No Contrato Homologação

Aditivo No Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.i
Endereco:

BairÍo:
CEP:

125951A.C.W Silva ProduçÕes
34.085 956/0001-55 Insc. Mun:

Av. Fernando SimÕes Barbosa, sala 410 edÍ Wecon Centre, 266
BOAVIAGEM
51 020-390

Cidade: RECIFE
Fone:

Insc Estadual:

Fax'

Histórico:

Rel, a çontratação de Atraçõ€s AÍIsticas
No Camaval 2020 do MunicíDio do Paulista
Dia:20/02/2020 - langa
22:30h - Banda Rossi Original R$ 30.000.00
Inexigibilidade noo30/2020
Prccesso noO39/2020

Unid. Quantidade Valor Unit Valor Total

SubAçÕes

Saldo Ant Orç. 1.210.545,02 Saldo Atual 1.180.545,02

En --r --l-
Pessoa Atesto Lrquidacão: -

Dt Atesto Dt Prévrsão Pagamento

Liquidação

wlvw publicson com br. PLrbhcsoff contâbildade - veFão 2020 16 2 0 -(83)3022-0800
pÍeíêituía de Cidade do peutista CNPJ: .tO 408 839/OOOt-17 Praç, Agamenon Magalhães, S/N Cep 53401220 Cêntío, Paulista-PE lbner

TO GOMES
'niéàtario

Cód. Banco:


