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sEcRETARTA DE ASSUNToS

luníotcos

coNTRATO N" 043/2020
PROCESSO LIC|TATORIO No 031/2020
I

NEXIGI BILIDADE NO O22I2O2O

coNrRlraçÃo DE

EMPRESA

PARA

APRESENTaçÃo ARTisrlcA No cARNAvAL 2020

: i'

H3!i'''l?33.i&"'i"ï*'#'='Hff'ty'ï'ï3ê
TERMOS QUE SE SEGUEM

O fUUHlCiptO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça

Agamenon
Mágalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrÌto no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio da Secretaria
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

Portaria no. 999/2019, Sr. Jorge Rocha Leite Júnior, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de
ldentidade n" 4481830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n'. 847.827 .654-87, residente e domtciliado nesta

cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CoNTRATADA: MUNDO DA ROSA PRODUçÓES ARTÍSTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.698.42710001-54, com sede na Rua Altamirando de AraÚjo Rantos, N" 421,
Centro, Simoes Filho/BA, neste ato representada por seu administrador, Sra. Aline Oliveira Santos, brasiieira'
cantora, solteira, portadora do RG n" 08.168.682 - SSP/BA, e do CPF n" 818.603.585-00, com endereço à Rua
Almirante Barroso, no'173, Apt 403 - Rio Vermelho - Salvador/BA, CEP: 40.296-210, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.

FU;\DAMENTAçÃO JURiDICA:
Fundamenta-se o presente instrumento no Processo n' A31t2O2O,Inexigib.ilidade nc 02212020, elaborada pela
Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, instituída por meio da Portaria n" 0752020, daiada
de21 de janeiro de2O2O', regidá pela Lei n'8.666/1993 e suas alteraçóes posteriores. cujo relatorio conclusivo
da Comissáo Pernranente dè ticitação de Materiais e Serviços e a proposta da CONTRATADA integram o
presente termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA PRII\íIEIRA

- DO OBJETO

presente contrato tenr como objeto a coi.lTRÀTar;Áo DE ËMPRESA PARA APRESE|'íTAÇÃO ÂRTÍSTICA
NO CARNAVAL DO MUì,,!tCíF|O DO PAUI-|S'rA/PE, no dia 2tl de fevereiro de 2020

o

CLÁUSULA SEGUNDA

-

DOS PREçOS

O custo coÌn a contratação das atrações artísticas corresponde à importância cje R$'i60'000'00 (cento
sessenta mil reais), conforme descrição da tabela abaixo:
NOME DA

ATRAçAO
Aline Rosa

DATA/LOCAL
24t02t2020
Maranguape

HOúRrO
15:00h

QTD.

APRESENTAÇAO
01

VALORES (R$)
UNITÁRIC
160 000,00

TOTAL
160.000 00

ValorTotal Global: 160'000,00 (cen(o e sessenta mil reais)
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sEcRETARIA

-;.-;::DE AssuNTos JURiDlcos

cr-ÁusuLl reRcetR.q - Dos PRÂzos
sticas contratadas nos dias predeteÍminados'

co
conÍorme
serviços
Desenvo

3'1 A

áma iá determinaoo' referente à prestação dos

à

solicitação

da SecÍetaÍia

de

unicíPio do Paulista

-

cuÁusuua Quenta

Do AMPARo LEGAL

4.1.A|avraturadopresentecontratodecorredarca|zaçãoda|nexigibi|idadèno022|2020,rea|izadacom
posteriores.
tunàamentõ no e.t, à5, inc. lll da Lei no 8.ô66/1993 e alteraçóes
4.2.AprestaçáodoserviçoarlisticoÍoiÍatificadaemfavordacoNTRATAoA,conformedespachodoPrefeitodo
Municipio do Paulistâ, exarado no Processo n'03'l/2020'
4.3.

o

presente contrato está vinculado à Inexigibilidade

n'

o?2t202o, para tanto deve ser interpÍetado em

consonância ao aìi previsto, nos casos duvÌdosos
DA EXECUçÃO DO CONTRATO

-

CLÁUSUI-A QUINTA

Íegular-se-ão pelas cláu-sulas contratuars e
deste contrato, bem como os casos nele.omissos'

5.'l

peloeDireitoPúb|rco.ap|icando-se|hes.sup|etivame.nte'os-PrincipiosdaTeoriaGera|doscontratos
easdeDireitoPrrvado'naformadoArt.54daLeia'àcortggsea|teraçõesposteriores'combinado

com

,

cúusuLA

do Art. 55' do mesmo diploma legal'

SEXTA

-

oA vlGÊNclA E DA EFlcÁclA

6.1opeÍíododeVigènciadestecontratoseÍáde120(cento-evintedias)'acontardadatadesuaassInatuÍa'
junrrì àe zozo' sè;;dË de execução o dia 24 de ÍeveÍeiÍo
qual seja, de 20 de fevereiro i; ;õ;õ; 1ó d"
nos teÍmos
deste contrato, podendo ser prorrogado
2020, como já deteÍminado o"1.riio nã cláusula segunda
delineados na Lei 8'666/1993"

CLÁUSULA SÉTIMA
7

-

OAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

.1 Cabeé à CONTRATANTE:
que venham
atinentes ao objeto do pÍesente contrato'
7.,|.1 ' Prestar às inÍoÍmações e os esc|arecimentos
a ser solicitados Pela CONTRATADA;

de

em conformidade com o cronogr-ama-da-SecÍetaÍiâ
com
7.1.2. ÉÍeluat o pagamento à CONTMTADA
que
o serviço iontratado esteja em conformidade
Ftnanças do Municipto oo iã"r"t" e desde

tàiútãia"

a

eÍetuada pelo coNTR^TANTE;

TuÍismo e cultura que a
de Desenvolvimento Econômico'
7.1.3. Exigir, por intermédio da Secretaria quitaçáo o" i"ôìiáiioãd"no prazo estabelecido no
de
"uioral
CoNTRATADA apresente comprovante
gresente instrumento contratual

cLÁUSULA OITAVA

-

DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATAOA

8.1 Caberá à CONTRÂTADA:
de forma precrsa e eficaz:
8.1.1 . Desempenhar os seÍvrços

de Desenvolvimento
com as .determin?99:"^ d" SecÍetaÍia
neste contrato' belflmo
8.1.2. Éfetuar os seíviços de acoído
I urr5rrrv E --"-:Econômico, ruÍismo
Economrco'
í:,:iË:lfn:t"t:'Ïerecidas
jurídica
administrativa
"

"'nu'"ïilËï"ïïï

as noÍmas legais incidentes sobr€iãi"f"çao

3 401441
8 839/0001-17
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sEcRETARIA DE ASsuNTos .tuRiolcos,
g.i.3. Os danos causados pela CONTRATADA, ainda que culposos, seráo de sua inteira responsabilidade
respondendo, por isso, penal, civil e administrativamente;
g.1.4. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com alvará, licença, direitos
autorais, bem como outras que se Íizerem necessárias para a apresentação artística;
" g.Í.5. será de inteira responsabllidade da coNTRATADA todas as despesas com estadias e alimentação'

bem como com seguranças particulares, porventura, necessárias;

g.1.6. Caberá também à CoNTRATADA a responsabilidade com os encargos do ECAD e com a ordem
dos Músicos;

g.í.7 Apresentar à GONTRATANTE cópia doS contratos firmados com as apresentaçóes artísticas, bem
como os comprovantes de pagamento.

cLÁUSULA N9NA

-

DAS OBRIcAçoeS

Soólets, coMERclAlS

E FlsCAlS

9.1 À CONTRATADA caberá, ainda:
e obrigaçóes sociais previstos na
9.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciárigs
que
seus

própria, vez
legislação social e ïrabalhista em vigor, obrigando-se. a saÍdá-los na época

os

funcionários não manterão nenhum vúculo empregatício com a CONTMTANTE;

na
g.1
a responsabilidade por to.das as providências e obrigaçoes .estabelecidas
seus
os
vÍtimas
forem
cidentes do trabalho, quando, em ocorrência da-espécie;
leg
Íunsquanoodoserviço,oUemconexãocome|es,aindaqueacontecidoem

dependència da CONTRATANTE;
prestaçáo
g.i.3. Assumir todos os encargos oe possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a
prevenção, conexão ou continência: e
Oo serviço artístìcó, originariaãrente ou vincu-lada por

resultantes da execuçáo
9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos Íiscais e comprciais
deste contrato.
transfere

g.2 A inadimplência da coNTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, náo
pagamento, nem podeÉ oneraÍ o objeto
à Administração da CoNTRATANTE a responsabilidade por-seu
a qualquer vÍnculo de
expressamente
renuncia
deste contr alo, razão pela quat a coNrR.aTADA
solidariedade com a Administração da CONTRATANTE'

cLÁusuLA DÉCIMA

1O.i

-

DAS OBRIGAçOES GERAIS

a execução deste contrato' a contratação
É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante

de servìdor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE'

se houver
veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo
.A CONTRATADA íica proibida de
prévia autorização da Administração da CONTRATANTE'

10.2

10.3

para a prêstação do serviço artístico'
É vedada a subcontrataçáo de outra elnpresa

cLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA

-

DIA E L9CAL DA APRESENTAçÁO ART|STICA

horário. indicados pela secretarta de
apresentação artística deverá ocorrer no endereço e
na tabela contida na cláusula segunoa
Desenvolvimento Economico, Turismo e Cultura, conforme espéciÍicado

11

.1 A

deste contrato.

ta - PE CEP 53'401441'
CNPJ 10 408'839/0n001-'17
Fone 3433-0072 E-mail: õaulista@paulista.oe.oov.br

a)
'4

SECRETAR]A DE ASSUNTOS JURiDICOS

Cr-ÁuSut-t

DO AcOMPANHAMENTO E DA

oectul seouúol -

rtsclutzlçÁo

através
serviço artístico será acompanhada e fiscalizada
12.1. Dur.ante a vigência deste contrato, a prestaçáo do
e cultura'
Turismo
Econômico'
de Desenvolvimento
de um servidor designado para este fim pela'secretaria
representando a CONTRATANTE'
ser solicìtadas aos
a competência do representante deverão
12.2. AsdecisÕes e providências que ultrapassarem

seus'superioresemt"'pohábi|paraaadoçãodasmedidasnecessárias.
o
pela Administração dq CONTRATANTE' durante
12.3. A ..NTRATADA deverá manter preposto, aceito
que for necessário'
perÍodo de vigência deste contrato, para representá'la sempre

-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA DESPESA

e está a
ocorrerá mediante emissão da Nota de Empenho
13.1 A despesa com a prestação do serviço artístico
cargo da seguinte Dotação Orçamentária:
Secretaria
Hota ae Empenho n' 2020'000000792
Atìvidade: 4d53 - eromoçáo de Eventos e Açóes Turísticas

Pessoa JurÍdica
Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros Ordinários'
Recursos
10010000
Fonte:
e sessenta mil reaìs)
Valor do EmPenho: R$ 160 000'00

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA
14.1 Asecretaria de

o sêu cronosrama

-

DO PAGAMENTO
à GONTRATADA' de acordo com

F

devida

fin

e

:ff:,:ii"'3ï",1Ír5""'

obrig atoriamente atest

contrato na ocorrência

econômico-financeiro inicial deste
l4.2Ficaasseguraoo o restabelecimento do equilíbrio
da execução do presente contrato'
retardamento
ou
fato superveniente, que implique a inviabilidade

de

pendências' sem ônus
suspenso até que sejam sanadas as
14.3 Em caso de irregularidade, o pagamento será
para a CONTRATANTE'
de Finanças do
empenho e emissáo de cheque pela secretaria
14.4 Opagamento deverá ser efetuado mediante
Município dd Paulista.

a pagat os valores correspondentes a multas
14.5A ..NTRATANTE poderá deduzir do montante
deste contrato'
iiï..ü"iã"s

ou

devidas pela CoNTRATADA' nos termos

quarquer obrigaçáo
enquanto pendente de rìquidaçáo
de pagamento'
14.6 Nenhum pagamento será efetuado à coNTRATADA
por
atraso
monetáiia
dos preços o, o" áil"rii"ção
financeira, sem que isso gere direito à arteraçáo

cLÁusuLA DÉclMA oulNTA

-

coNTRAro

DA ALTERAçÃo Do

8.666/1993 e alteraçÕes
nos casos prerristos no Art' 65 da Lei
alterado
poderá
ser
presente
contrato
das devidas
O
15.1
da CONTRATANTE' com a apresentação
oosteriores, desde que haja interesse
justificativas.

ã"

ROrninittraçáo

CLÁUSUI_A DÉCIMA SEXTA. DAS PENALIDADES
16.1 A des
impticará e

d
vafor 6
do valor

proceder outra contratação'

para
no u"ìoi óott"=londente a

o da atraçáo artística no dia designado

ó

aà inOénização

v
perOas
Peltra> g

'r^'^o anaeiohados' liberando a

evento

cento)

E

para

i5ü"iitto
o nd,i;',o ryr'r.:
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sEcRETARtA DE ASSUNTos .luníotcos

clÁusun oectue sÉrluA - DA VINcULAÇAO
17.1

AO PROCESS9 LICITATORIO

de autorização da
Este contrato fica vinculado à lnexigibilidade no O22t2O20,cujarealização decorre
no

do Processo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turísmo e cultura do Municipio, constante
03'112020.

de Licitaçáo - CPL de Materiais
17.2 Sáo partes integrantes deste contrato o Relatório da Comissão Permanente
e Parecer no' 05812020' da
Artista
e Serviços, na lnexigibilidade n' 005/2020, Contrato de Exclusividade do
de
transcriçáo'
independente
de pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos,

Diretoria

de Desenvolvimento
17.3A lavratura deste instrumento contratual decorre da solicitaçáo da Sec1et91i.1
066/2020'
n"
Econômico, Turismo e cultura do Municipio do Paulista, exarada no ofício
cLÁusutA pÉclMA olrAvA - DlsPoslçoes rtruets
possam ser dirimidas
18.1 As questoes decorrentes da execuçáo deste instrumento, q9e ..nãocom
exclusão de qualquer
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista,
outro, por mais privilegiado que seja

em 04 (quatro) vias de igual teor e
E, para fìrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato
partes'

pelos rep'resentantes das
forma, para que sunam um só efeito, o quai, depois de lido, é assinado
coNTFiATANre e CoNTRATADA, e pelas testemunh: s abaixo'
Pauf ista/PE

,2A de fevereiro de 202C

a Produçóes Artí
Contratada

Turismo e Cultura
Contratante
Testenrunhas:

q 5+q 4l

2.CPF/MF:

cEP 53.401-441'
10.408.839/0001 -17
cNPJ
Fone 3433-0 072 E-mail: óaulista@paulista.pe.qov.br

ïïË,üii't"
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

nxrnqTo Do CONTRATO 04312020
N" CONTRATO: 043/2020
PROCESSO LICITATORIO No: 02212020
MODALIDADE: Inexigibilidade n" 03112020

PORTARIA(S) DA C.p.l,.: 07512020, de 2l

de

janeiro de 2020

rúNOLfUBÈTAÇÃO LEGAL: AÍÍ.25,III, da Lei n" 8.66611993 e alter4ções'
DA RosA PRoDUÇÕES ARrísrrcAS

;óúilï;;"Iü,^,"o

GNPJ: 07'698'42710001-54
oBJETo:ContrataçãodeempresaparaaPresentaçãoartísticanoCan
fevereiro de2020.

VALOR TOTAL: R$ 160.000,00 (cento

e sessenta

raval z0z0 do Município do Paulista/PE, no dia 24 de

mil reais)'
)//ELEMENTO(S):3390'39(OutrosServiçosdeTerceirosde 20 de
dias), a gontar da data de sua assinatura' qual seja'
ao ó dia 24 de

A

SSINATURA t

20 I 02

I

fpvereiro2020'

2020

Paulista/PE. 20 de fevereiro 2020

JORGE ROCHA LEITE JUNIOR

e Cultura
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo

RVIDOR PARA FISCALTZAÇ O DE CONTRATO

de
ie
como
infra-assÍnado,
o
Servidor
designa
instrumento,
forma dos Art.6'7 e 73 dalei n" 8.666/1993, devendo i

Cultura' atrar'és do presente

Jorge Rocha Leite Júnior, Secretârio Municipal

soluções e sanções que entender cabível pard a regularizaçdo

,e
lizaçdo do presente Contrato' na
vícios e irregularidades' propor
confonne dispostos no contrato

d

referido.
funções, de acordo com aLei n" 8'666/1993 ou aos
O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas
e nos regulamentos próprios' sem
rermos e cláusulas do contrâto supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei
iminal por culpa ou dolo tenha dado causa'
prejuízo das responsabilidades administrativas, civ

Servido r/Fiscal:

D4 S/.|-tÁ---Econômico,

---.-

Nlatri""t^'

A71ALI

Ciente: Servidor/Fiscal

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

.Èr

PraçaAgamenonMaga|hães's/nCentro-Pau|ista-PEcEP53.401.441.4

1O'408'839|0QO1-17'2,
Fone 3433-OOZZ e-mail: ãaulìsta@paurlista-Begpy..bt CNPJ

àç

ÍQ\\'

Prefeitura da Cidade do Paulista -.INPJ: í0.408.839/0001-17
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 792
Anexo: 0

19t02t2020

Data

160.000,00

Valor:

26
unid.orç 26.101
UNid.GEStOrA: 26.101
Programa: 23 695

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A
PROMOÇÃO DO TURTSMO DO r\rUNrclPlO
2302
Modalidade: 0-Ordinário
No dâ Ficha: 1037
PROMOçÃO DE EVENTOS E AçÓES TURISTICAS
Proj/Ativ/Op.Esp: 4053
Elem. Despesa 3390
Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa JuÍidica
SEM APLICAÇÃO
SubElem Orç: 0099
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SubElem. Emp.: 020
Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)
Data Homologação
No
N"
Mod. da
ÔTgãO:

39

Licitação

Licitação

Contrato

0-Sem Licitação

Data Final

Data Inicial

Aditivo N"

Favorec.: '12595; Mundo da Rosa Produções Artísticas LTDA
CPF/CNPJ: 07.698

42710001-54

lnsc. Estadual:

Insc. Mun:

ldent.:

Endereco: Av. Tancredo Neves, Sala 302,620
Bairro: CAMINHI DAS ARVORES
Fone:
cEP. 41 820-020
Cód. Banco:

Cidede:

SALVADOR
Fax:

Agência:

Ref.. a Contratação de Apresentação

AÍistica para o

Carnaval2020 do Município do Paulista.
24/02/2020 - MaÌanguape ll
I 5:00hs Aline Rosa .....................R$ I 60.000,00

lnexigibilidade n" 02212020
PÍocesso n" 031/2020

SubAções
Saldo Ant. Orç.

2 013 545,02

N{

c-LiquidaÉo

w\Èw publicsoft com br - Publicsoft Contabihdade - versáo 2020 15 7 0.(83)3022-0800

pÍefeitura da Ctdade do Pauhsìa CNPJ

1O

408 839/0001-17 Praçâ Âgamenon Magalhães S/N Cep 53401220 Cenlío, Paulista-PE Íone

Saldo Atual

1853.545,02

