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coNTRATAçÁo oe lrmçXo larisrdl: BEro o
PRETO NO DIA 21IO2I2O2O PARA AS FESTIVIDADES

,tl

CARNAVALESCAS A SER REALIZADA NO BAIRRO DE
PARATIBE NO PAULISTA/PE, CELEBRAM O MUNIC|PIO

DO PAULISTA E

A

EMPRESA DH SOARES SILVA

EIRELI.ME. NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O ltlUttlClplO DO PAULISTA, pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhães, s/ne, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.8q9/0001-17, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Prefeito Geraldo
Pinho Alves, 222 - Maranguape | - Paulista/PE, neste ato representada, por seu Secretário, nomeado
através da Portaria no. 999/2019, Sr. Jorge Rocha Leite Júnior, brasileiro, casado, publicitário, portador
da Cédulade ldentidade n" 4481830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o no. 847.827.654-87, residente e
domiciliado nesta cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: DH SOARES SILVA EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 18.203.241'10001-01, com sede na Rua da Aurora n' 295

-

Sala 502, Boa Vista

-

Recife/PE , CEP:

Denis Henrique Soares Silva,
portador
ldentidade
n"
6.590.856
de
da
Cédula
brasileiro, casado, empresário,
- SDS/PE, inscrito no
CPF/MF sob o no 012.987.914.21, residente e domiciliado na Rua Jose Trajano, no 00081 - Ed. Santana,
BL A, apt. 301, Boa Viagem - Recife/PE, CEP: 51020-320, doravante denominada simplesmente
50.O5O-OOO, neste ato representada por seus sócios administradores, Sr.

CONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃO JURíDICA:
Fundamenta-se o presente instrumento no Processo tt" 02212020, Inexigibilidade no 01412020, elaborada
pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, instituída por meio da Portaria no
O75|2O2O, datada de21 dejaneiro de2020, regida pela Lei no 8.666/í993 e suas alteraçÕes 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
ART|STICA DE BETO O PRETO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SER REALIZADA
NO BAIRRO DE PARATIBE NO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE DO MUNIC|PIO DO PAULISTA/PE, NO
dia 21 de fevereiro de 2020.

cLÁusul

SEGUNDA-DOS PREçOS

O custc rcm a contratação das atraçÕes artísticas corresponde à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil
da tabela abaixo:
reais), conforme
NOME DA

ATRAçÃO
Beto o Preto

DATA/LOCAL

HOúRrO

21t02t2020
Paratibe

19:00h

vALoRES (R$)

QTD.

APRESENTAçÃO
1

UN|TÁRIO
20.000,00

TOTAL
20.000,00

Valor Total Global: 20,000,00 (vinte mil reais)

CLÁUSULA TERCEIRA _ DOS PRAZOS

c\
ì'

\

3.í A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a atraçào artística contratada no dia predeterminado
conforme tabela constante da cláusula segunda, conforme cronograma já determinado, refelq$6f

- Paulista/PE CEP 53.401-441.
paulista@paulista.pe.qov.br
CNPJ: 10.408 839/0001-17
Fone: 3433-3636 E-mail:
Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro
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prestação dos serviços artísticos a serem executados nos locais indicados, atendendo à solicitaçáo da
SecÍetaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura do Município do Paulista.

CúUSULA QUARTA

-

DO AMPARO LEGAL

4.1. A lavratura do pÍesente contralo decorre da rcalizaçâo da Inexigibilidade n'0141202O, realizada com
fundamento no AÉ. 25, inc. lll da Lei n" 8.666/'1993 e alterações posteriores.

4.2. A prestação do serviço artístico Íor Íatificada em Íavor da CONTRÂTADA, conÍorme despacho do
Prefeito do Município do Paulista, exarado no Processo Licitatório n" 02212020'
4.3. O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade n" 01412020, para tanto deve ser interpretado
em consonância ao ali Drevisto. nos casos duvidosos.

-

CLÁUSULA QUINTA

DA EXECUÇÃO OO CONTRATO

5.í A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivamente, os PÍincípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposiçÕes de Direito Privado, na Íorma do AÍt. 54 da Lei 8.666/1993 e alteraçÕes
posteriores, combinado com o inciso Xll, do Art.55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA SEXTA

-

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

6.í

O peÍÍodo de vigência deste contrato será de '120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua
assinatura, qual seja, de í 9 de fevereiro de 2O2O d 18 de iunho de 2020, sendo o dia de execução o dia,
21 de Íevereiro de 2O2O, como jâ determinado e descrito na cláusula segunda deste contrato, podendo ser
prorrogado nos termos delineados na Lei 8.666/1993.

cLÁusULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÓES DO CONTRATANTE
7.1 CabeÉ à CONTMTANTE.

7.1.1. Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente contrato, que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
7.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em confoÍmidade com o cronograma da Secretarìa de
Finanças do Município do Paulista e desde que o serviço contÍatado esteja em conformidade com a
solicitação efetuada pelo CONTRATANTE;
7.1.3. Exigir, por intermédio da Secrêtaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura

que a CONTRATADA apresente comprovante de quitação de regularidade autoral no prazo
estabelecido no oresente instrumento contratual.

CLÁUSULA OITAVA

-

DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

8.'l Caberá à CONTRATADA:
8.1 .1. Desêmpenhar os serviços de forma pÍecisa e eÍicaz;

8.1.2. EÍetuar os serviços de acordo com as determinaçÕes da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Cultura observadas as determinações estabelecidas neste contÍato, bem
como as normas legais incidentes sobre a relação jurídica administrativa'

8.1,3, Os danos causados gela CONTMTADA, ainda que culposos, serão de gua inteiÍa
responsabilidade, respondendo, por isso, penal, civil e administrativamente;

Praça Agamenon Magalhâes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
Fone: 3433-3636 E-mail: pê-q!.91e@.pê-ul-qlq.pe CNPJ: 10.408.839/0001-
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sEcRETARtA DE AssuNTos JURÍDlcos
8.1.4. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com alvará, licença,
direitos autorars, bem como outras que se fìzeÍem necessáÍias para a apresentaçáo artística;

8.1.5. Será de inteira responsabilidade da CONTRÂTADA todas as despesas com estadias e
alimentação, bem como com seguranças particulares, porventura, necessárlas;

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

a

Ordem dos lvlúsicosl
8.1.7 Apresêntar à CONTRATANTE cópia dos contratos fìrmados com as apresentaçÕes artisticas,
bem como os comprovanles 0e pagamenlo.

cLÁusuLA NoNA

9.í

-

DAs oBRtcAçóEs soctAts, coMERclAls E FlscAls

A CONTRATADA caberá. ainda:

a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes sociais
previstos na legislação social e tÍabalhista em vrgoÍ, obrigando-se a saldá-los na época própÍia, vez
que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTMTANTE;
9.,1.í. Assumir

9.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçóes estabelecidas
na legislação especííica de acidentes do trabalho, quando, em ocoírência da espécie, forem vítimas

os seus Íuncionários e/ou técnicos quando do seÍviço, ou em conexão com eles, ainda

que

acontecrdo em dependência da CONTRATANTE;

9.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a
prestação do serviço artístico, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

9.1.4. Assumir, ainda,

a

responsabilidade pelos encargos fiscais

e

comerciais resultantes da

execução deste contÍato.

9.1 A inadimplência da CONTRATAOA, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não
transfere à Administração da CONTRATANTE a responsabrlidade por seu pagamento, nem poderâ
onerar o objeto deste contrato, Gzâo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidaÍiedade com a Administração da CONTRATANTE.

cLÁUsuLA DÉcIMA

j0.1

-

DAS OBRIGAçÔES GERAIS

É expressamente proibida, por parte da CONTRATAOA, durante a execução deste contrato,

a

contratação de servldor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE

10.2 A CONTRATADA fica proibida de vercular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração da CONTRÂTANTE

10.3

É vedada a subcontratação de outra empresa para a pre.stação do serviço artístico.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

DIA E LOCAL DA APRESENTAçÃO ARTíSTICA

1'1.1 A apresentação artística deverá ocorrer no endereço e horário indicados pela SecretaÍia
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, conforme especiÍicado na tabela contida na
Segunda deste contrato

Paulista/PE CEP 53í01441
br CNPJ: 10.408 83910001-17
aov
3433-3636 E-mail: oaulista@paulista.pe

aça Agamenon Magalhães, s/n, Centro
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sEcRETARtA DE AssuNTos uuníolcos

ct-Áusut-l oÉctul

sEGUNDA

-

Do AcoMPANHAMENTo E DA

rlscauzlçÃo

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 decisoes e provrdências 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 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 Dotação Orçamentária:
de

Nota de Empenho n" 2020.0000000802
Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e Açôes Turísticas
Elemento: 3390.39 - Oukos Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica
Fonte: 10000 - Tesouro
Valor do Enpenho: R$ 20.000,00 (vinte milreaisl

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 Econômico, 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
oresente contrato.

14.3Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem
ônus para a CONTRATANTE.
14.4O pagamento deverá ser efetuado mediante empenho

e emissáo de cheque pela Secretaria de

Finanças do Município do Paulista.

14.5A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
gere
que
à alteração dos preços ou de atualizaçâo monetária por
isso
direito
sem
obrigação financèira,
atraso de pagamento.
14.6 Nenhum pagamento será efetuado

cLÁusuLA DÉctMA QUINTA

-

DA ALTERAçÃo Do

coNTRATo

15.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8'666/í 993 e alteraçóes
posteriores, desde que haja interesse da Administraçáo da CONTRATANTE, com a apresentaOâo d17
devidas j ustificativas.

- Paulista/PE CEP 53.401-441.
paulista@paulista.oe.qov.br
CNPJ: 10.408.839/0001-17
fone: 3133-3636 E-mail:
Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro
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sEcRETARtA DE AssuNTos

cúusulA

pÉctmA sExrA

-

JunÍotcos

DAs PENALTDADES

16.1 A desistência ôu o não comparecimento da atração aílstica no dia designado para a Íealização do
evenlo implicaÍá para a CONTMTADA o pagamento de indonização no valor correspondente a 100%
(cem por cento) do valor deste contrato, s6m preiuÍzo das perdas e danos ocasionados, libêrando a
CONTRATANTE para proceder outra contrataçáo.

cLÁusuLA DÉcrirA sÉTtMA -

17.1

DA

vtNcuLAçÃo Ao PRocEsso LlclrATÓRlo

Este contreto Íica vinculado à Inexlglbllidade no 0'1412020, cuja realizeçâo decorro de auto zação

da Socrotaria de Desenvolvimonto Econômlco, Turismo e Cultura do MunlcÍplo, constante do
Proceaso Llcltatório

no 022J2020.

São partes integrantes deste contrato o parecor da Comissâo Permanente de Licitaçáo - CPL de
Materiâis e Serviços, na In€xlglbilldade n'01412020, Contrato de Exclusivldade do Artlsta e Parecer
no. 050/2020 da Dlretoria de Parecores da Sôcretarla d€ Assuntos JurÍdlcos, indepsndonte dê
,17.2

transcriçâo.

17,3A lavÍatura deste instÍumenÌo contratual decone da solicitação da SecÍetarla de Dogenvolvimento
Econômico, Turlsmo o culture do MunicÍpto do Paullsta, exarada no Oficio n'093/2020.

cúusuu

oÉctmn

olrevl - DtsPostçôEs

FtNAls

19.1 As questões decorrêntes da execução deste instrumento, que nâo possam seÍ dirimidas
administràtivamente, serão processadas e iulgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que Íoi pactuado; lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual

teor e Íorma, para que surtam um só
Dartes. CONTRATANTE e

T

o qual, depois de lido, é assinado pelos rêpresentantes das
e pelas testemunhas abaixo.

Leite Júnior
Econômico,
Turismo o Cultura
Contratante

oí yõ4 í231/-25

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401441
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@paulìsta.De.qov. bÍ CNPJ: 10.408 83910001-17
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exruro

Do CoNTRATO 040/2020

N'CONTRATO: 040/2020
PRocESSo t tctrlrÓRlo No: {2212020
MODALIDADE: Inexigibilidade no 01412020

ponrnRlA(s) DA c.p.t.t

07512020

datada de 21 de janeiro de2020'

FUNDAMEN1 nÇÃO LEGAL: AÍt.25,III, da Lei n" 8.66611993
CONTRATADA: DH SOARES SILVA EIRELI-ME

e alterações'

I -0 I
do Município Do Paulista/PE' no dia
Contratação de empresa para apresentação artística no Carnaval

CNPJ/IVIF: I 8.203.241 /000

2l

de

3390'39 (outros Serviços
ATIVIDADE(S): 4053 (Promoção de Eventos e Ações Turistas) // ELEMENTO(S):

de

oBJETo:

fevereiro de2020

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)'
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-0000000802

(S): 10000 (Tesouro)'

de sua assinatura' qual
contrato será de 120 (cento e vinte dias), a contar da data

junhode2020,sendoodiadeexecuçãoodia,2ldefevereirode2020.
ASSINATURAl.

I9IO2I2O2O

Paulista/PE, l9 de fevereiro de2020.

JORGE ROCHA LEITE JUNIOR

ISCALIZAÇÃO ON CONTRATO
ico, Turismo e Cultura, através do presente
mpanhamento e Fiscalização do presente
à Adminisúação sobre wentuais vícios e
anzaçãro das faltas e defeitos observados,

conforme dispostog no contiato referido.
acordo com a Lei

n'

8'66611993

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicaçãò, bem como de suas frinções, de
referida Lei e nos regulamentos
ou aos termos e ctáusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na
dado causa'
próprios, sem prejuízo das responsabilidades adminisúativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha

. Matrículs:

Servidor/Fiscal:

.O.\-.L_
Econômico,

Turismo

e

Cultura

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.o.M.E.PE'10,{,4.0}0

PraçaAgamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53'401441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista.pe.qov.br cNPJ: 10.408.839/000'

10.408.839/0001-17
Frefeitura da iadade do Paulista - CNPJ:
Secretaria de Finanças
Departamento de Cjntg!'lidSde

Nota de EmPenho No 802
19t0212020

Órgão: 26
Unid Orç 26 101
Unid.Gestora: 26 101
PÍogÍama: 23
N" da Ficha: 1037

20.000,00

Valor:

Anexo: 0
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Proj/Ativ/OP.EsP: 4053

Ë',#'b"J"o'# lãõõ

E CULTURA
E CULTURA - A
TURlsMo E CULTURA - A

ModalÌdadeì 0-Ordinário
E AçÔES ruRlsrlcAs
Juridrca
outros serviços- de TerceiÍos - Pessoa

pnortaoëÁôoÈ evENros

,n

SEM APLICAÇÃO
SubElem. Orç: 0099
iont" o" Rec : 10010000 R99"i:9"-9111á1",:
rÈóirvronoes E HoMENAGENS
SubElem EmP.: 020

5-Recuísos PtÓptiog:Í)'glntlnq'3t'll!!l3g
Mod. da Licitação

Fonte de Recurso

Contrato

0-Sem Licitação

Aditivo

Data Final

Data Inicial

No

ìilsgor

on soares Silva EIRELI
Favorec.:
lnsc
CPF/CNPJ: 't8 203 .241 t0001 -01
ldent.:
502, 295
Endereco: Rua da Aurora - Sala
BaiÍro: Aurora
Fone:
CEP: 50.050-000
A9ência:

Data

lnsc. Estadual:

Cidade:

RECIFE
Fax:

Valor Total

ãJ- oãnou*çao d. Atrações Aíiíicas

No Camaval 2020 do Municipio do PauìÌsla
Dia:. 2

1 1

02 12020

-

P

afttlbe

l9:00h

Beto Preto
Inexigibilidade n"001 4/2020

SubAçÕes

Saldo Atual

Saldo Ant.

1.198.545,02

Mateaal Recebldo
Seívrço Prestado

Ag.
l,4t
HE-LINE ANDRÂDE DO

SuPn Indivlduâl

GOMES SI

Agente

Liquidação

s/Ncep,53a01220centro Pau'sta'PErone:

#;ilÏiË,iï"ï;illliii"S-'JlÏï1xl,'i;#iff,?31,,11i13;f311ï'í;1,1'11áes

1.178.545,02

