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SEcRETARtA DE ASsuNTos JURiDtcos
CoNTRATO N.. 042t2020
PROCESSO LTCTTATORTO No 033/2020
NEXtGf 3tLtDADE N" 024t2020

f

,

coNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA APRESENTAçÃO
ARTisncA No cARNAvAL z0zo Do ltuxtcípto oo
pAULrsrA, cELEgmm o uuHtcipro Do pAULtsrA E A
EMPRESA J. GALDINo PRoDUçÕES E EVENTOS

'l

EIRELI.ME. NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:
O ilUNlCiPlO DO PAULISTA, pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede na PÉça Agamenon
Magalhâes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, poÍ meio da
S€cÍetaris de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida PÍeÍeito Gereldo
Pinho Afves, 222 - Maranguage | - Paulista/PE, neste ato representada, por seu Secretário, nomeado
através de Portaria no. 9992019, Sr. Jorge Rocha Lèit€ Júnlor, brasileiro, casado, publicitário, portador
da Cédula de ldentidade n' 4481E30 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n". 847 927.6V-87 , residente e
domiciliado nêste cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE

CoNTRATADA: EMPRESA J. GALDTNO PRODUçÕES E EVEÌ{TOS EIRELI-ME, p€ssoa iurídica de
direitJ privado, inscrila no CNPJ/MF sob o no 17.424.783lOO01-33, com sêde na Rua Jacob Piíto de Freitas
n" 250, Cruz de Rebouçes - lgarassu/PE , CEP 53.625Q2?, neste ato repÍesentada por seus sócios
administradores, Sra. Jessica Galdino Gonçalves do Nascimenlo. brasileira, solteire; êmpresária,
portador de Cédula de ldentidade n' 8.927.í63 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n" 114.994.524-97,
residenie e domiciliado na Rua Jacob Pinto de Freitas n'250, Cruz de Rebouças - lgarassu/PE , CEP:
53 õ25-222, doravante denom:neda timplesmenle CONTR TADA.
FUNDAiIENTAçÃO JURiDICA.
Fundamen{a-se o presente instrumento no PÈcesso n' 03312020, Inôxig:bilidade no 024/2020, elaborada
pela Comissão Permanente de Licitaçâo de MâteÍiais e Serviços, insttuída por meio da Portaria no
07512020, datada de 21 cÍe janeiro de 2020, regida pela L€i no 8.666/1993 e suas alterações posteriores,
cujo Íelatório conclugivc da Comissão Permanente de Licitaçáo de MateÍiais e Se''.iços e a proPosta da
CONTRATADA integram o presente termo, independente de'tÍanscrição.

CúUSULA

PRI]UEIRA

-

DO OBJETO

o presente contraio tem como objeto a GoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAçÃO
ARTíST|CA NO CARNAVAL 2o2o DO ÍSUN|CÍP|O t O PAULTSTA/PE. nos dias 20. 23 e 25 de Íevereiro
2020 e 01 ,07 de março de 2020.

cú.usuLA

SEGUNDA

- Dos PREçcs

O custo com a cont€tação das atragÕes artísticas corresponde à impoÍtância.de RS 80.000,00 (oltenta
mll reals), conÍorme descriÉo de tabela a)a:xo:
NOMF OA

OATIJLOCAL

AÌRAçÃO

20t0212020

PÍetto Jamah

Lcvy Chicc BÍitto

5cc$)

xt02n020

H0úRr0

QTO.

APRESENTAçÃO

VALORES (R$)

uNrÌÂRr0

23:30h

1

20 000,00

20 0c0 00

20 00h

1

20.000,00

20000,00

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulistar/PE CEP 53.40'1441.
Fone: 3433-3636 E-mailì paulista@paulista.pe.oov.bt CNPJ: 10.408.839/000
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23102J2020
Mamguape

ll rì

Wadhynho Boroca

01t03t2020

i

Peu Amarelo

251042020
Any Melo

Maranguape

-

2

10.000,00

2

10 000,00

20 000,00

." "".
rÃ.nnh

-otff,t2on--l

cLÁusuLA TERCE|M

A

'--

I

PARATIBE

3.1

.tô.ôôh

20 000,00

IU:UUN

-

Valor Total Global: 80.000,00

oitent! mil Íêsb)

Dos PRAzos

CONTMTADA fica obrigêda

a

apresentar

as

atraçÕes aítÍsticas contratadas

nos

dias

pÍedeterminados, conÍorme tabela constante da cláusula segunda, confoÍme cronograma já deteÍminado
refeÍente à pÍestação dos serviços artísticos a serem executados nos locais indicados, atendendo à

solicitação da SecretaÍia de Desenvolvimento Econômico, Turismo
Paulista

-

CLÁUSULA QUARTA

e Cultura do MunicíPio do

Do AMPARo LEGAL

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Inexigibilidade no 02412020, realizada com
Íundamento no Art. 25, inc. lll da Lei n" 8.666/1993 e alteraçÕes posteriores.

4.2. A Frestação do serviço artístico Íoi ratiíicada em favor da CONTRÂTADA, conÍorme despacho do
PreÍeúo co Município do Paulista, exarado no Processo LicitatóÍio n'033/2020.
4.3. O pÍesente contrato está vinculado à Inerigibilidade
em consonâncìa ao ali pÍevrsto. nos casos duvidosos

cLÁusuLA outNTA -

DA

n'

0241?020, paÍa tanto deve seÍ interpretado

ExEcuçÃo oo coNTRATo

5.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos regular-sê.ào pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivamente, os Princípios da Teorla
Gêral dos Contratos e as drsposições de Direito Privado, na forma do Art. 54 da Lei 8.666/1993 e alteraçÕes
posteriores, combinado com o inciso Xll do Art. 55, do mesmo diplo-ma legal

cúusuu

sExrA -

DA vrcÊNcrA e

oa errcÁcra

O periodo de vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte dias). a contar da data de sua assinalura,
qual seja, de 20 de fevereiro de2020 a í9 dejunho de 2020, sendo os dias de execução os dias, 20, 23
e 25 de ÍevereiÍo 2020 e 01. 07 de março de 2020, como já determinado e descrito na cláusula segunda
deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos delineados nâ Lei 8.666/í993

CúUSULA SETIMA

-

DAS OBRIGAçOES DO CONTRATANTE

7.1 Caberâ à CONÌRATANTE:
7.í.1 . PÍestar as informâçóes e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente contrato, que
venhem a ser solicitados pela CONÏRATADA;
7.1.2. EÍetuar o pagamento à CONTMTADA em conformidade com o cÍonograma da SecretaÍia
Finanças do Município do Paulista e desde que o s€rviço contratado esteja em conÍormidade com a
solicitacáo eÍetuada Delo CONTRATANTE

SGc^)

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Pauhstê/PE CEP 53 40144'1
Fone: 3433-3ô36 E-mail: oaulista@oâulista.oe oov.bÍ CNPJ: 10.408.83910001-17
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7.1.3 Exigir por intermédio da Sêcrêtaria de Oesonvolvimênto Êconômlco, Turlsmo o Cultura
qL'e e CONTRATADA apresênte comprovenlê de quitação de regularidade âÌrlofal no prazo
estabelecido no presenle lnstÍumento conlratual

cúusuLA otrava -

DAs oBRtcaçÕEs DA CoNTRATADA

8.1 CabeÍá à CONTRAÌAOA
8

J,í, Desempenhar os seNiços

de lorma precrsa 6 6lìcez;

8.'1.2. Eteluar os seNiços de acordo com aÊ delerminaçóes da Secrctarla do O€3€nvolYimento
Económico, Turismo e Cultura observadas as detennhaçóes estiabeìecidas neste conÍalo. bem
como as nomas legais Incidenles sobre â relaçàojurídica admìnistrativa;

8.í.3. Os dânos causados pela CONTRATADA. aiôda que cuposos, serão cle sua

Interra

responsabrldade, respondêndo, por rsso penal, crvil e edmrnstretivamentei

6.í.4. SeÍá de Inlería íesponsâbrlidede da CONTRATADA todas âs despesas com alvará, lic€nçâ.
direitos autorais, bem como ouÍas que se lìzerem n€cessáriãs pârã a apresentaÉo artÍstEe
E.í.5. Será de inÌeire responsebilidade dã CONTRÁÌAOA lodas as despesas coín estadras

e

ahmenlaçáo, bem como com segurânças paíticulaÍes, po.ívenlure, necessárias:

8.1.6. Caberá lãmbéíÌr à CONTRÂTADA a responsabilidâde com os encargos do ÊCAD e com a
Ordem dos Músicos:
8.1.7 Apresenlâr à CONTRÁTANTE cópia dos contralos fiÍmados com as apresentaçóes ârlisl|cas
Dem como os comprcvânres oê pagemenro

9!Á.US.U!À!.9!A -

DAS OBRTGAçoES SOCTATS,

CO

ERCTATS E FTSCATS

9.'! À CONÌF{ATAOA cáberá ainda
9.1.1. Assumu e responsabilidade por lodos os encârgos previdenciáíios e obrigaçóes sociais
previstos na legislaÉo sociale trabelhiste €m vigor, obrigando-se a saldálos na épocã própria, vez
que os seus funcionários náo manterão nenhum vinculo empregatício com a CONÏRATANTE
9.'1.2. Assumir tembém, a responsabilidade por todas â6 provrdèncras e obrigeçó€s esiabelecrdas
na legislação especÍfica de acidentes do lrebâlho, quendo, em oconência da espéce íorem vilimâs
os 6eus funcionários €y'ou tóçnicos quando do serviço ou em conexão com eles, ãinda que
acontecdo em dependèncrâ da CONTRAÌANTE,

9.1.3. Assumir todos os encãrgos de potsivel demandã trabalhrsla. crvil ou penal, reiècionados a
pÍestaçáo do serviço arlÍstrco. origrnariamenle oLr vinculada por prevenção, conexão ou continèncae
9,'1.4. Assumir, âinda. a responsabílidade pelos enôâÍgos Íìscârs
execução deste contrato

e comercieis resultântes

9.í A inadrmpléncra da COI{TRATÀDA, com

da

reíêrêncie eos encârgos estabelecidos neslia cláusulâ, não
transíere à AdminrsÍeção da CONTRÂTANTE e responsabilidade por seu pagamenlo. nem pod
onerâr o obleto desle contralo razáo pelâ qLral â CONÌRÂTAOA renuncia expressamenle a qualq
vínculo de solidariedade com a Adminislração da CONÍRAIAÌ{TE

CúUSULA DÉCIÍúA. DAs oBRIGAÇôEs GERAIS

sPÊN)

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Contro - Pâulistâ/PÊ CEP 53 401-441
Fone: 3433.3636 E-mâil paulLstâ@oaulslâ pe.oov bí CNPJ: 10 408 839/0001-17

Ëoüiirto
'10.1 É expressamente proibida, por paÍte da CoNTRATADA, durante a execuçáo deste contÍato, a
contÍatação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRÂTANTE

10.2 A CONTRATADA Íica proibida de veicular públlcidade acerca do objeto dôste contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração da CONTR.ATANTE

10.3

É vedada a subcontrataçáo de outra empresa para a pÍestaçáo do serviço artístico

CLAUSULA DEctMA pRtMEtRA

-

DtA E

LocAL

DA APRESENTAçÃo

ARTislcA

1í.1 A apí€sentaçáo artísticâ deverá oconer no endereço ê horário indicados pela Secretana oe
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, cdnforme esD€ciÍicâdo na tabela contida na Cláusula
569unda deste contrato.
- oo

AcoMpANHAMENTo E DA FtscALtzÂçÃo

12.1. Durante a vigência deste contrato, a prestaçáo do serviço artístico seÍá acompanhada e fìscalizada

através de um servidor designado para este Ím pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Cultura, repÍesentando a CONTRATANTE

í2.2. As decisóes e providências que ultrapassarem a competència do Íepresentante deverão ser
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias.
12.3. A CONTMTADA deverá manter prepoFto, aceito pela AdminrsÍaÉo da CONTRATANTE, durante
o periodo de vigència deste contrato, para representáìa sempre que Íor necessário

CúUSULA DÉGIMA TERCEIRA

-

DA DESPESA

13.1 A despesa com a prestação do serviço artístico ocorrerá mediante emissão da Notà de Empenho e
está a cargo da seguinte Dotação Orçamentárial

Notr fu ÉrD.nho n' 2020.{XXXn0Eí0
Atividade: 4053 - Proínoçáo de Eventos e_AÉes TuÍisticas
Elemento: 3390.39 - outrcs SeMços de Terceiros - Pôssoa Jurídica
Fonte: í0000 - TesouÍo
Valot do Enpenho: R$ 80.000,00 (oitenta mil Êais)

CúUSULA DEcIMA QUARTA

-

Do PAGAMENTo

14.'l A Secretaria de Finanças do Munlcípio do Pau[sta efetuará o pagamento à CONTRATADA, de acordo
com o seu cÍonogÍama Íinanceiro e mediante a apresentação/entrega da Nota Fiscal que deverá estaÍ
devida e obrigatoriamente atestada pela S€cretaria de Dssenvolvimento Econômico, Turiamo e

Cultura

14.2Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômicefinanceiro inicial deste contrato n?
ocoÍrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retaÍdamento da execução do
presente contrato
'14.3 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem

ônus para a CONTRATANTE.

14.4O pegam€nto deverá ser efetuado mediante empenho e emissão de cheque pela Secretaria
Finanças do Município do Paulista

&c^)

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centto -.Paulista/PE CEP 53.401441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista(Opaulista.pe.qov.bí CNPJ: 10.408.839/0001-17
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14,64 CONÌRAÍANÏE poderá deduzir do montente a pagar os yalores @Í€aPondentes a multâ5 ou
indonizâçóês dêvidâs pêla COÌÍrRAÌAOA, no3 lgrmos dest. contrâto.
í/t.SNenhum pagamento será ofetuâdo à CollTRAÍADA enquanlo pêndènl,e de liquidaçáo qu.huèr
obrigeÉo fn€ncêiÍa, sêm que raao gere drreito à alieraÉo dos prôçs ou dê atualizaçáo monetári€ por
atraro dê pagamenlo

cúusut-Â DÉcrrA outNTA -

DA

aLTERAçÃo Do coNÍRAÌo

I ó.'l O prê6enl€ conlrato pod€é sêr eltersdo nos c6soÊ píêvisto3 no AÍú 65 da Lal 8.666Í1993 € alteraçôês
pogteÍiores, desdê que hsja intéresse da Âdminislração da COÌ{TRATANTE, com a apr€a€ntaÉo das
devidas ,ustúcstiva8

cúusul

DÉcrfla sExra - DAs pEr{aLrDADEs

í6.í

A desiatência ol'1 o náo compârêcimento da atraçào adÍ9lcâ no diã do3ignsdo para a rêalizaçáo do
€vento implicará para a CONÌRAÏADA o pagamento de indêntraÉo no valor corÍêspond€nt6 a í00%
(cam por conto) do valor d€ste contralo, lem prsjuko d€s perdâs ê denos ocâsbnadog, libêÍando a
'
CONTRATAÌ{ÌE pÉrá plocêd€r outra

conlrataÉo

cúusuL DÉctfA sÉïflA - DA vrÌ{cuLAçÃo ao pRocEsgo uctÍAïóRro
í7.1 EBte contrato íicâ vinoulado à In.xigibllld.de no-O2ig2o2t , cuja iêalizaçáo dècorÍê d€ autorEaÈo
SacÌatr.la do Dd.nvolvlm.nto Econômlco, Íuabmo € CultuE do Huílclplo,
Proc€lo Llcltrtórlo n' 03U2020.

cta

con5tantê do

-

CPL dê
17.2 São peÍtgs integrânles deste contrato o pareceí da Comisúo Permanênto d6 Licitaçâo
Materiaia € S€rviços, na Inaxlgibllld.de n' 02/V2020, Contiato da Erclualvldado do Attltta ô Pa|rcar
06212020 dr OllltoÍlr do Paraco.ra da S€crailrla da A.luntor JuÍldlcoa, indepênalêntê de

n'.

lranscrição

í7.34lãvralura de3te in6trum€nlo contrstual dêc4rÍe da solbnaçáo da Sgc|tt|ria da Dalenvolvlmanto
Econômico, Turilmo a Cultu.. do Hunlclplo alo Plulbta, ôxaradâ no Ofcio n" O6Z20il0

cúusuLA

DÉCIüA

íg.lAs qu$tóes

orÍava - DrsposrçÕEs

FrNAts

dcconentes da execuçáo de6tê nÊlrum€nto; qu€ náo poÉsâm 5oÍ dirimid6s

adminislralivamêntê, serão processadâs e julgâdEs pêlo FoÍo da Comarce do PaulÉta, com êxclu8ão de
quêlqueroutro, por mei6 prìvilêgiado qu€ sêia

E oâÍâ Ínneza e validade do oue fol
teor e forma, Dara que surtam uÍn só
paa(es. CONTRATANTE e

ievrou-se o presenìe contralo em

M

(quatro) vras de Eual

o qual. depois de [do, é âssrnedo pelos repÍesenlanles das
e pelas leslemunhas abarxo

Pãuliste/PE, 20 dê íeyereiro do 2020.

Leite Júnior
Secretário de
Econômico,
Turismo € CultuÍa
Contretante

J. Gâ

no Produçóe3 e Evontc EIRELI-IlrE
Contrâtâda

PÍaçã Agamenon Megelhães, s/n, Centro - Peuliste/PE CÊP 53 401441
Fone 3433-3636 E-mârl oeulrste@oaulista oe oov br CNPJ: 10 408 839/0001-
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EXTRATO DO CONTRATO

O42T2O2O

N" CONTRATO:042 ,2020

pRocEsso LtctrATóRto

N"

t 033t2020

MODALIDADE: Inexigibilidade n' 024/2020
PORTARIA(S) DA C.P,L.t 075,2020 datadade2l dejaneiro de 2020.
FUNDAMENTAÇÃO LOG,{|,, Ân. 25, Íll, da Lei n' 8 666,',1993 e alterações.
CONTRÂTADA: J. GALDINO PRODUCÓES E EVENTOS EIRELI-ME.
CNPJ/lvlF: n' 17.424 7t3l0001-33
OBJETO: CON RÂTACÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTiSTICA NO CARNAVAL 2O2O DO
MUNIC|PIO DO PAULISTA./PE. nos dias 20. 23 e 25 de fevereiro 2020 e 01, 07 de março de 2020.
VALOR TOTAL: R$ 80.000.00 (oitenÌa mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000E l0
ATIVIDADE(S): 4053 (Promoção de Eventos c Ações Turistas) // ELEMENTO(S): 339b.39 lOutros Serviços dc
Tçrceiros - Pessoas JuÍídicas) i/ FONTE(S): 10000 (Tssouro)
PRAZO(S): A vigência deste conÌrato será de l2O (cetrto e vinte dirs), a contar da data de sua assinatura, qual seja. de 20
de Ícvereiro de 2020 r l9 de junho de 2020, sendo os dias de execução oii dias. nos dias 20, 23 e 25 de fevereiro 2020 e
0 1.07 de

ASSf

marco de 2020.

NATURA: 20/02t2020

Paulista,/PE.20 de fevereiro de 2020.

JORGE &OCHA LEITE JUNIOR
Secretario MunicíDal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura

TERMO DE DESIGNACÃO DE SERVIDOR PARÂ FISCALIZAçÃO DE CONTRATO
Jorse Rochr Leite Júrtior, Secretário Municipal de Desenvolvìmento Econômrco, Turismo e Cuhura" através do presente
instrumento, designa o Servidor infia-assinado, como responsável pelo Acompanhamcnto e Fiscalização do presente
Conrrato. na forma dos A,í.67 e'Ì3 da Lei n' E.666,'1993, devendo informar à Administração sobre eventuais vicios e
inegularidades, propor soluções e sanções que entender cabivel para a iegularização das falus e dcfeitos observados,
confoÌme disDostos no contrato referìdo
O servidor declara neste ato esrar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acoÍdo com a Lei n" t.ó66l1993
ou aos le1rnos e cláusulas do contrato zupracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos
próprios, scm prejuízo das responsabilidades administrativas, civil e cirninal por culpa ou dolo tenha dado causa.

M8tículs:

Servidor/Fiscrl:

ô39;rl

C
Cicnte: Servidor/Fiscrl

Econômico,
e

Cultura

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.l": I

/

t---.

. D.O.E.PE (CEPE):

-

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulistê/PE CEP 53.401'441.
Fone: 3433-3636 E-mail: p.e!lE!ê@.pÊ-ul!.9!q-p.9.g.qy.bl CNPJ] 10 408.839i0C01-17

5*i ,

Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: í0.408.83910001-'t7

fl,$|!

Secretaria de Finanças
Deoartamento di contabilidade

Nota de Empenho No 810
Anexo: 0

19t0212020

80.000,00

Valor:

26
26.101
UNid GESIOTA: 26.,I01
Progreme: 23 695

SECRETARIA DE DEFENVOLVIMENÌO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURÂ - A
PROMOçÃO DO TURTSMO DO MUNICÍPlO
2302
Modalidade: 0-Ordinário
N" da Ficha: 1037
PROMOÇÃO DE EVENTOS E AçÓESTURISTICAS
Proj/Ativ/Op.Esp: 4053
Elem Despesa 3390
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SEM APLICAÇÃO
SubElem Orç: 0099
Fonte de Rec.i 10010000 Recursos Ordinários
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SubElem. Emo.: 020
Fonte de Recurso (TCE) s-Recurqos PrÓprios - (Ordinárig, não vinculado)._
.
_
Data Homologaçâo
No
Mod da
ÓTgãO:

unid orç.

39

LbiteÉo

ntt-citaçao

_ .
contrato

GSem Licitacão

-

Favorec.:
CPF/CNPJ:
ldent.:
Endereco:
Baino:
CEP:
Cód.Banco:

'12596(

Data Frnal

Data lnicial

Aditivo N"

J

Galdino ProduçÕes e Eventos EIRELI
lnsc Mun:
17 424.78310001-33

Ìnsc. Estadual:

Rua Dalila de Melo Fonseca (Lot Triunfo), '14l158
Cidade:

Triunfo
53 625-750

Fone:
Unrd

Histórico

IGARASSU

.

Quantidade

Fax:
Valor Totel

Valor Unit.

Ref. a conÍalação de Atraçõçs Afiisticas
No Camaval 2020 do Municlpio do PaulislaDia 2010212020 - langa
Prçtto Jamsh R$ 20.000.00
23102

-

Ja'rga

L€w Chico Britto

R$ 20.000.00

IugalMaranglaPe II
Wadh),nho Boroca R$ 20.000,00
23102 e 01103

-

25102 e 01/03

-

Âny Mclo

MarsÍtguape

I/AÍ

LundgÍen II

R$ 20.000,00

Proç: 033/2020

SubAçóes

470 545.02

Saldo Atual

550 545,02

Saldo Ant Orç

Éfi

-l-t-

En ___--J

----1-

Pessoa AleqlqlqgElêgag
Dt Alesto

Dt.Previsào Pagamento

0
gubhcsolt corn bí - Pubhcsoit Contabldde - veísáo 2o2O 16 2 '{83)3022-0E00
AoÊmenon llagElhàes
PEíeiüJra ds cidâde do Pauhsta CNPJ to

*r

o*"ãte'õ;'i;

"tat

gN ce9 53'{ot220 centro Paulisl+PE Íbfle

