
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

CoNTRATO No.04l/2020
ÉÃòcesso ulcrlrónlo No 023/2020

|NEXIGIBILIDADE No015,2020 
coNT

:^ ì MELO.:, CARN
.. ] { ARTHU

CELEB\ " 
3Ëotu?t'

CONTRATADA.

FUNDAMENTIÇÃo .lunlolca:

dente de transcrição'

clÁusutn Pntuetm - Do oBJETo

O presente contrato tem como objeto a GONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAçÃO

INT|STICI DE NANDA MELO PARA Ió rL_SiIVTOIOÉS CAruNVIIESCAS A SER REALIZADA NO

BATRRo DE ARTHUR LUNDGRen ,r- tro MuNrctpto oò- pÀur-lsrA/PE Do tvtut'tlclpto Do

PAULISTATPE, no dia22 de fevereiro de 2020'

cúusulA'SEGUNDA - Dos PREços

O custo com a contratação das atraçÕes artísticas corresponde à importância de R0 20'000,00 (vinte mil

reais), conforme descrição da tabela abaixo:

TOTAL

Nanda Melo
2210212020

Arthur Lundgren
18:00h 1 20.000,00 20,000,00

í
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ct-Áusuu rencetnn - Dos PRAzos

ração artlstica contratada no dia predeterminado'

nfoÍme cronograma já determinado' reÍerente à

nos locais inãicaoos' atendendo à solicitação da

o ê cultura do Municipio do Paulista

cLÁusuLA oUARTA - Do AMPARo LEGAL

4.l.AlavraturadopresentecontratodecoÍredarea|izaçâodaInexigibi|idadeno015/2020'reaIizadacom
tuno"rn"nto no l.t. 25, inc' lll da Lei no 8 666/1993 € alteraçóes posteriores

4.2. A prestação do serviço artistico foi ratificada em favor da- CONTRATADA' conforme desPacho do

piËìeitJ oo rrlinicipio do Pãulista' exarado no Processo LicitatóÍio n" 02312020'

4.3. O presente contrâto está vtnculado à Inexigibilidade n'015/2020' para tanto deve ser interpÍetado

em consonância ao ali Previsto' nos casos duvidosos

cuÁusuu Qutlrl - DA EXEcUçÀo Do coNTRATo

trato, bem como os casos nele omissos' regu|ar.se-ão' pe|as c|áUSU|as

o" óìt"iio p':ori"ó áplicando-se lhes' supletivamènte'-os-Prin^cípios d€ Teoria

o,'ç?"-.0"o_ii".toPrìvado,naÍormadoÀrt.5ldaLei8'666/,|993ea|teraçÕes
o tnciso Xll, do Art' 55' do mesmo diploma legal

clÁusutl sexta - oa vtcÊHctn e oa ertcÁcta

6.í O perÍodo de vigència deste contrato será de 120 (cento e vinte dias)' a contar da data de sua

assinatura, quat seja, oe I s oe teveiàiro de 2o2o a 18 de lunho de 2020, sendo o dia de execuçáo o dia'

22 de fevereiÍo de ZOZO, como li àeiãitin"Oo " 
descrito nã cláusula segunda deste contrato' podendo ser

prorrogado nos termos delineados na Lei 8'666/í 993'

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

7 .'l Cabetâ à CONTRATANTE:

T.l.lPrestarasinformaçóeseosesc|arecimentosatinentesaoobjetodopresentecontrato'que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em conformidade com o cronograma da SecÍetaria de

rìnaìçãs oo Munrc'ipio ooÊãrli.t" e desde que o serviço contratado esteja em conformidade com a

solicitaçáo efetuada pelo CONTRATANTE;

7.1.3. Exigir, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico' Turismo e Cultura

qu" a cóHrnlrADA apÍesente comprovante de quitaçáo de regulandade autoral no prazo

estabelecido no presente Instrumento contratual

cr-Áusula otrnvn - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

8.í Caberá à CONTRATADA:

8.1.1. Desempenhar os serviços de Íorma precisa e eÍicaz,

8.1.2. Efetuar os serviços de acordo com as determinâções da Secretaria de

Econômico. Turismo e cultura observadas as determinaçÕes estabelecidas neste contrato,

como as normas legais incidentes sobre a relação jurídica administrativa;

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401411 ->
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8,'1.3, Os danos causados pela CONTRATAOA, ainda qu6 culposos, serão de sua inteira
responeabilidade, respondendo, por isso, penal, civil e administrativamente;

8.1.4. Será de intèira resoònsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com alvaÉ, licença,

direitos autorais, bem como outras que se fizerem neèessárias para a epresenteçâo ártÍstica;

8,'1.5. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas es despesas còm Estadias e

alimenteção, bem como com seguranças paÌticulares, porventura, necessárias;

8.1.6, Caberá também à CONTRATAOA a responsabilidadê com os encargos do ECAD e com a
Ordem dos Músicos,

8.1.7 Apresentar à CONTRATANTE cópia dos contratos ÍìÍmados com às apresentaçõ€s artÍsticas,
bem como os comprovantes de pagamento,

cúusuLl NoNA -DAs oBRtcAçÕEs soctAts, coMERclAls E FlscAls

9.1 À CoNTRATADA cabeÍá, ainoa:

9.1.1. Assumir a Íesponsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes sociais
previstos na legislaçáo social e kabalhista em vigor, obíigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus Íuncionários não manterão nenhum vÍnculo empregatício com a CONTRATANTE;

9.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes estabelecidas
na legislação espêcífica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrència da espécie, foÍem vítimas
os seus funcionários e/ou técnicos quando do serviço, ou em conexão com eles, arnda que

acontecido em dependência da CONTRATANTE;

9.í.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a
prestação do serviço artístico, originariamente ou vinculada por prevençáo, conexáo ou continência;

9.1.4. Assumir, ainda. a responsâbilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

execução deste contrato

9.'l A inadimplência da CONTMTADA, com reÍerência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não

transfere à AdministÍação da CONTRATANTE a responsabilidade poÍ seu pagamento' nem poderâ

onerar o objeto deste contrato, íazâo pela qual a CONTMTADA renuncia expressamente a qualqueÍ

vinculo de solidariedade com a AdministraÇáo da CONTRATANTE

cLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÓES GERAIS

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

contratação de servidor pertencente ao quadro de Pessoal da CONTRATANTE.

í0.2 A CONTRATAOA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se

houver prévìa autorização da Administração da CONTRATANTE.

í0.3 É vedada a subqontratação de outra empresa para a Prestação do serviço arlístico

cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIA E LOCAL DA APRESENTAçÃO ART|STICA

11.1 A apresentação aítÍstica deverá ocorrer
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura,
Sêgunda deste contrato.

no endereço e hoÍáÍio indicados pela Secretaria-de
conforme especficado na tabela contida na

lÂà
Praça Agamenon Magalhães, si n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401441 Ì,,
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cr-Áusur-R oÉcruR seouNol - DO ACOMPANHAMENTO E DA rtscauznçÃo

12.1. Durante a vigência deste contrato, a prestação do serviço.artístico será acompanhada e fiscalizada

através de um servidor desrgnado p"r" ".t" 
tim peta Secietaria de Desenvolvimento Econômico'

Turismo e Cultura, representando a CONTRATANTE'

12.2. As decísoes e providências que ultrapassarem a 
-competência 

do representante deverão ser

solicitadas aos seus superiores em tempo náUil para a adoção Cas medidas necessárias'

12'3.ACoNTRATADAdeverámanterpreposto,aceitope|aAdministraçãodaCONTRATANTE'durante
o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário'

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

l3.lAdespesacomaprestação-doserviçoartísticoocorrerámedianteemissãodaNotadeEmpenhoe
está a cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

ll-ota oe empenno n" 2020'0000000803

Atividade: 4dS3 - eromoção de Eventos e Ações Turísticas

Ètemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

F

Fonte: 10000 - Tesouro

Valor do

CLÁUSULA DÉClMA QUARTA -.DO PAGAMENTO

14.1 A Secretarta de Fi o Paulista efetuará o pagamento à CONTRATADA' de acordo

com o seu "ronoi 
únt" 

" 
apresentação/enlrega da Nota Fiscalque deverá estar

devida e obrigato a Secretarla de ôesenvoúimento Econômico' Turismo e

Cultura.

14.2Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-íinanceiro inicial deste contrato na

ocorrência de fato superveniente, que Itpfióu" a inviabilidade ou retardamento da execuçáo do

oresente contrato.

14.3 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências' sem

onus para a CONTRATANTE.

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

Finanças do Munrcípio 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'

14.6 Nenhum pagamento será efetuado à CoNTRATADA enquanto pendente de_ liquidação qualquer

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteraçáo dos preços ou de atualizaçâo monetária por

atraso de Pagamento.

cLÁusuLA pÉglMA QUINTA - DA ALTERAçÃO DO CONTMTO

iS.i O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art' 65 da Lei 8.666/í993 e alteraçóes

posteriores, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentaçáo das

devidas j ustificativas

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE C 1'
pone: g+gg--g636 E-mail:iaulista@Paulis CNPJ: 01-1
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16.1 A desistëncia ou o não compaÍecimento da atraçâo aÍlística no dia designado paa a rcalizaçâo do

evento implicará pára a CONTRATADA o pagamento de indenização no valor correspondcnte a 100%

(cem poÍ cento) do valor deste conlrato,. sem prejuÍzo das perdas e danos ocasionados, liberando a
CONTRATANTE para proceder outra contratação.

ctÁusuLl oÉctma sÉrtun - DA vtNcuLAçÃo Ao PRocEsso LlclrATÓRlo

17.,1 Este conirato fica vinculado à Inexlgibilidade no 0'15n020, cuja realizaçâo decorre de autorização
da Secrotaria do Desenvolvlmênto Eeonómlco, TuÍismo e Cultura do MunlcÍpio, constante do

Processo Licltatórlo no 02312020.

,17.2 São partes integrantes deste contrato o parecer da comissão Permanênte de Licitação - cPL de

Materiais e Serviços, na Inoxigibllldads n'015/2020, ContÍato de Erclusivldade do Artlsta e PaÍec€Í
no. 049t2020 da Dlretorla dã Parecerea da Secretâria d6 Assuntos Jurídlcos, independente de

transcrição.

17.34 lavratura deste instrumento contratual decorre da solicitaçáo da Secretaria de Dosenvolvlmento
Econômfco, Turismo e Cultura do MunicÍpio do Paulitta, êxarada no Oflclo n" 07812020

cúusuLA pÉctMA otrAvA - DlsPoslçÕES FlNAts

19,1 As questÕes decorrentes da execuçâo deste instrumento, que. não possam ser dirimidas

administrativamenle, serão processadas e,iulgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusáo de
qualquer outro, por mais privilegiado que soja.

E. para fìrmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se o pÍesente contrato em 04 (quatro) viaS de igual

deoois de Iido, é assinado pelos representantes dasdepois de Iido, é assinado pelos representantes das
estemunhas abaixo.

Paulista/PE, 19 do feverêiÍo de 2020.

,4././ .,,
,/,/ / /

Júnior LI-ME.
Econômico,

)srr.rt'

42646232/-2í '?otl }r1-á:4çfo8

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

Fone: 3i33-303ô E-mail: oaulista@oaulista. oe.oov. br CNPJ: 10.408 839/000í-

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OAS PENALIDAOES
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Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
fone: g+3g-9636 E-mail: paulista@oaulista.oe.oov.br CNPJ: '10.408.839/0001-17

nxrn,tro Do coNTR^TO 04112020

N" CONTRATO:041/2020
PRocESSo l-lcturÓnlO No: o23l2o2o

512020

datada de 2l de janeiro de 2020'

5. III. da Lei n" 8'666/1993 e alterações'

A EIRELI.ME

3ìÏËfHtJ:"'r.ï"t1y:ttirï..r" para apresentação artística no carnaval do Município Do Paulista/PE' no dia22 de

fevereiro de2020
VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)'

uristas) // ELEMENTO(S): 3390'39 (Outros Serviços de

ento e vinte dias), a contar da data de sua assinatura' qual

o dia de execução o dia,22 de fevereiro de2020'

ASSINATU R A'. 1 
g I 02'12020

Paulista/PE, l9 de fevereiro de2020'

JORGE ROCHA LEITE J(INIOR

IZAÇÃO DE CONTRATO

lvimento Econômico, Turismo e Cultura' através do presente

nsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente

evendo informar à Administração sobre eventuais vícios e

ível para a regularizagão das faltas e defeitos observados'

o servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, 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 administiativas, civil e criminal por culpa ou dolo tçnha dado causa'

. Metícula:

',Oq 1-
Econômico.

Turismo e Cultura

PUBLTCAçÃO NO DIÁRrO OFICIAL

D.O.M.E.PE: . D.O.U: 
- 

| ,/-. D.O.E.PE (CEPE): 

-l-!



Frefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17
Secreleria de Finanças
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 803

19t02t2020 Anexo: 0 Valor: 20.000,00

ÓTgãO: 2ô SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
unid orç. 26.101 SECRETAR|A DE DESENVOLVTMENTO ECONÔM|CO, TURISMO E CULTURA - A

UNid GESIOTA: 26-101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - Á

Programa: 23 695 2302
N" da Ficha: 1037

PROMOÇÁO DO TURTSMO DO MUNrCÍPrO
Modalidade: 0-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 OrdináÍios

uuotsrem. trmp.: uzu FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (OÍdinário, não vlnculado)

Mod. da Licitaçáo N" Licitação No Contrato Data Homologação
0-Sem LicitaÇão

Adúivo No Data lnicial Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:
Endereco:

BairÍo:
CEP:

Cód.Banco:

12596{ DH Soares Silva EIRELI
18 203.24110001-01 Insc Mun:

Rua da Aurora - Sala 502, 295
Aurora
50.050-000

Agència:
Fone:

Cidade: RECIFE

lnsc Estadual:

Fax

Aq. Histórico. Unid Quantidade Valor Unit. Valor Total

Ref.. a contralaçào de Atrações AÍisticas
No Camaval 2020 do Município do Paulista
Dia 22/02/2020 - AÍrhur Lundgren Í
lE:00h - Nanda Melo
Inexigibilidade n"0l 5/2020
Processo n'023/2020

SubAções

Saldo Ant. Orç. 1178.545,02

tvÍlcnr
Ào I

HELINE ANDRADE

Agente

Liquidação

Saldo Atual 1 158.545,02

Emll

wvw pnblicsoft com br - Publ|csofr Contebrldade - versão 2020 15 7 0 -(83)3022-0800

Preleitura da Cidade do Paulista CNPJ: 10 408 839/0001-17 Praça Agamenon Magalháes S/N Cep 53401220 Cenlrc, Paulistâ-PE íone:


