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pRocESsc r-rcr rerónro N'03E/2020
INEXIGIBILIDADE N' 026/2020

CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA
APRESENTAçÔES ARTÍSTICAS EM VIRTUDE DAS
FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2020, QUE SERA
REALIZADO NO BAIRRO DE MARANGUAPE II,

CELEBRAM O MUNIC|PIO DO PAULISTA E A
EMPRESA LUAN PROMOçÕES E EVENTOS LTDA,
NOS TERMOS QUE SE SEGUEM

O ltttUNtCíptO OO 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 SecrôtaÍia
de Dosônvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Geraldo Pinho Alves, 222,

Maranguape l, CEP: 53441€00,Paulista/PE, neste eto representado, por seu SecretáÍio, nomeado através da

Poíarià n". 999/2019, Sr. Jorge Rocha Leitê JúnloÍ, brasileiro, casado, publicitárlo, portador da Cédula de
ldentidade n' 4481830 SSP/PE. inscrito no CPF/MF sob o n". U7.827.654-87, residente e domiciliado nesta
cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CoNTRATADA: LUAN PROMOçÕES E EVENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 05.102.456/0001-86, com sede na rua Tabaiares, 232, llha do Retiro, ReciÍe/ PE, CEP: 50750-
230, neste ato representada pelo, Sr. Rogerlo Paes e Silva, brasileiro, soltêiro, empÍesário, portador da cédula
de identidade de n" 2.979.641-SSP/PE, e inscrita no CPF no 583.660.914-49, com endereço à Rua do Fonseca ,

279, Edifício Engenho Liberdade, Apto. 3201, llha do Retiro, ReciÍe/PE CEP 50.750-?90, sue doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃo JUnlorcn:

Fundamenta-se o presente instÍumento no Procsaao n'035/2020, tnoxlgibilidade no 02612020, elaboÍada Pela
Comissáo Permanente de Licitação de.Materiais e Serviços, instituÍda por meio da Portaria no 075/2020, datada
de 21 de jeneiro de 2020, regida pela Lel n'8.ô66/1993 e suas atteraçóes posleriores, cuio rêlatório conclusivo
da Comissão Permanente d6 Licitaçâo de Materiais e Serviços e a proposta da CONTRATADA integram o
prêsônte termo, independentô de transcrição.

cúusur-l PRTMEIRA - Do oBJETo

O presente contrato tem como objeto a CONTMTAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAçÓES
enïlSrrClS EM vIRTUDE OIS re-SrtvtolOEs cARNÀVALEScAS 2020, OUE SERÁ REAuZADO NO

BAIRRO DE MARANGUAPE ll, no dia 24 de fevereiro de 2020.

cúusuLA SEGUNoA - Dos PREços

O custo com a cohtratação das atrações artísticas corresponde à importância de R3 í70.000,00 (cento e s€tonta
mil reais), conforme descriçâo da tabela abaixo:

{ -\p

NOME D,].

ATRAçÃo
DATA/LOCAL HoúRro QTD.

APRESENTAçÃO UNITARIO I TOTAL

Praça Agamenon Magalhães, s/n C
Fone 3433-0072 E-mail: paulis

-./
apa ulrs

ASS

VALORES (R$)

MARCELO
FALCÃO

24t02t2020

l\laranouaoe ll
19 00h 0'1 170.000,00 170.000,00

Valor Ìotal Global: 170,000,00 (c€nto e !€tenta mll reais)
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cúusulA TERCETRA - oos PRAzds

3,1 A COI{TRATADA Íìca obrigada a apresentar as atrações artíEticas contratadas nos dias predetêrminados,
conÍorme tabela constante de cláusula segunda, conÍorme cronograma já detêrminado, reÍerentê à prestação do3
serviços artísticos a serem executados nos locais indicâdos, atendendo à solicitação dà Secrctarla de
Desenvolvimonto Econômlco, Tudsmo e Cultura do MunlcÍplo do PaullEta.

cúusuLA QUARTA - Do AMPARo LEGAL

4.1. A lavralura do pÍesente contrato decorre da rêalizaçâo da Inôxlglbltldade nô 026/2020, roalizada com
Íundamento no Art. 25, Inc. lll da Lei n'8.666/1993 e alterações posteriores.

4.2. A prestação do serviçoartístico foi ratificada em favor da CONTRATADA, conÍorme despacho do Prefèito do
MunicÍDio do Paulista. êxarado no Proce3ao n' 03512020.

4,3. O presente contrato está vinculado à Incriglbllldade n' 02812020, para tanto deve ser interpretado em
consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

cúusuLA ourNTA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo

5.1 A êxecuçâo dêste contrato, bem como os casos nele omi6sos, Íegular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Público, aplicando'se lhes, suplêtivamente, os PrincÍpios da Têoria GeÍal dos Contratos
e as disposições de DÌroito Privado, na Íorma do Art, t4 da Lel 8.666/1993 e alteraçóes postêriores, combinedo
com o Inclso Xll, do Art. 55, do môsmo diploma legal.

cúusur.Á sÊxrA r DA vrcÊNc|A e oe ertcÁcte

6,1 O período de vigência dêste contÍato será de í20 (cento e vinte dlasl, e contar da data de sua a$inatura,
qual seja, de 20 de feveÍeiro de 2020 a íE de junho de 2020, sendo o dia de execuçãó o dia,24 d€ fovlr€lro
2020, como já deteÍminado e descrito ne cláusule segunde deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos
delinêedos na Lsi 8.666/1893.

cLÁusuLA sÉTIMA - DAs oBRrcAçôEs Do CoNTRATANTE

7 .1 Cabeé à CONTRATANTE:

7.í.'l PrestaÍ as infoÍmações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente contrato, que venham
â ser solicitados pela CONTRATADA;

7.1.2. EÍeluar o pagamento à CONTRATADA em conformidade com o cronograma da SecÍetaria de
Finanças do Município do Paulista e desde que o serviço contÍatado esteja em conformidade com a
solicitação efetuada pelo CONTRATANTE;

7.í.3. ExigiÍ, por intermédio da Secretaria de Desenvolyimento Econômico, TuÍismo e CultuÌa que a
CONTRATADA apresente comprovante de quitação de regularidade autoÍal no prazo estabelecido no

Dresente instrumento contratual.

cLÁusuLA orrAvA - DAs oBRtcAçÕEs DA coNTRATApA

Qo^8.'l Caberá à CONTRATADA:

8,1.'1. Desempenhar os serviços de forma precisa e eficaz;

Praça Agamênon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE
Fone 3433-0072 E-mail: oaulista(Apaulista.oe.qov.bÍ CNPJ

53 401441.
10.408.839/0001-1 7
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8.1.2. Efetuar os serviços de acordo com as determinaçÕes da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e CultuÍa observadas as determrnaçÕes estabelecidas neste contrato, bem como
as normas legars incidentes sobre a relação jurídica administrativa;

8.'l.3. Os danos causados pela CONTRATADA, ainda que culposos, seráo de sua inteira responsabilidade,
respondendo, por isso, penal, civil e administrativamente;

8.1.4. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com alvará, licença, direitos
autorars, bem como outras que se fizêrêm necessárias paÍa a apresentação artlstica;

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

8.1,6. Caberá também à CONTRATADA a responsabilidade com os encargos do ECAD e com a Ordem
dos Músicos:

8.í.7 Apresentar à CONTRATANTE cópia dos contratos Íirmados com as apresentaçÕes artísticas, bem
como os comprovantes de pagamento.

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRrcAçôEs soctAts, coMERctAts E FtscAts

9.í A CONTRATADA caberá, ainda:

9.1.í. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes sociais previstos na

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

9.í.2. Assumir, também, a responsabilidade poÍ todas as providèncias e obrigaçôes estabelecidas na

legislação especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários e/ou técnicos quando do serviço, ou em conexão com eles, aindâ 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 vtnculada poÍ prevenção, conexão ou continênciai e

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos flscais e comerciais resultantes da execução
deste contrato.

9.2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não tÍansfeÍe
à Administração da CONTRÂTANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
deste contrato, rczâo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de

solidariedade com a Administração da CONTRATANTE.

cLÁusuLA oÉcrMA - DAs oBRrcAçôEs cERAts

10.1 É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a execuçáo deste contrato, a contÍatação
de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTÉ.

10.2 A CONTRATAOA fica proibida de veicular 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 prestação do serviço artístico

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53í0141 /
Fone 3433-0072 E-mail: oaulista@paulista. oe.oov. br CNPJ 10 408 83910001'17
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DIA E LOCAL DA APRESENTAçÃO ARTíSTICA

!1.1 A apresentação artística deverá ocorrer no endereço e horário indicados pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, conforme espécificado na tabela contida na cláusula segunda
deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

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 decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medídas necessárias.

12'3. A CONTMTADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, durante o
período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que Íor necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERGEIRA - DA DESPESA

í3'1 A despesa com a prestação do serviço artístico ocorrerá mediante emissáo da Nota de Empenho e está a
cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Nota de Empenho n" 2020.000000795
Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e Ações TurÍsticas
Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários
Valor do Empenho: R$ 170.000,00 (cento e setenta 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 apresentaçáo/entrega da Nota Fiscal que deverá estar devida e
obrigatoriamente atestada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura.

'l4.2Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicialdeste contrato na ocorrência
de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do presente contrato.

14.3 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

Município do Paulista.

14.5 A CONTMTANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizaçoes devidas pela coNTRATADA, nos termos deste contrato.

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

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos pre;os ou de atualização monetária por atraso de pagamento'

cLÁusuLA DÉclMA QUINTA - DA ALTERAçÃo Do coNTRAro

8.666/í993 e alteraçóes
das15.1 O presente contrato poderá ser alterado nos vistos no AÉ' 65 da Lei

posteriores, desde qr" n.j" interesse da Administr ONTRATANTE' com a a

justificativas (

/
- PE CEP 53

CNPJ 10'408. Ca.^\
r'Í)l
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cúusuLA oÉcrml sexu - DAs PENALTDAoES

16,1 A desistêncie ou o não comparecimento de atração artÍstica no dia designsdo para a realizaçâó do evento
implicará para a CONTMTADA o pagamento de indenizaçâo no valor conespondente a 100% (cem poÍ ccnto)
do valor destê contrato, sem prejuÍzo das perdas e danos ocasionados, liberando a CONTRATANTE para
proceder outÍa contratação.

cúusur-A pÉcrMA sÉTrMA - DA vrNculAçÃo Ao pRocEsso LtctrlrÓnto

'17.1 Este contrato fìca vinculado à Inexlgibilidade no 02812020, cuja realização decorre de autorizaçâo da
Secretarla de De3envolvimento Econômlco, TuÍl3mo e Cultura do Munlclplo, constante do PÍocearo no

036t2020.

'l7,2 São partes integranles deEte contrato o Relãtório da 'Comissão Permanênte de Liclteção - CPL de Mat€rieis
ê Serviços, na tnexlglbllldade n'02612020, Contrato de Excluslvldade do Artlsta e Parecer no. 068lm20,da
Dlr6toria de Pareceres da SscretaÍia de AsauntoE Jurldlco!, independente de trânscÍiçâo.

17.3A lavretura deste instrumento contratual decorre da solicitação da SecreteÍla de Desenvolvim€nto
Econômico, Tudamo e Cultura do Munlclplo do eeullsta, exarada no Oficlo n" 072J202o.

cúusuLA DÉcti,rA orrAvA - DrsaostçôEs FtNAts 
,

'18.í As quêstões dêcorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser diÍimides
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validâde do que íoi pactuado, lavÌou-se o pfesente contrato em'04 (quetro) vias de igual tgor e
forma, para qu6 surtam um só eÍeito, o quel, depois de lido, é assinado polos representantes das Partos,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pêlas tôstemunhas abaixo.

Paulista/PE, 20 de feve.elro de 2020

Turismo e Cultura
Contratante

Luan PÍomoções o Eventcs LTDA
C ontratad a

atr6 f J(-zs yott .614.4)

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441.
Fone 3433-0072 E-mail: paulistâ@oau lista.oe qov.br CNPJ 10 408.839/0001-17

C.
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EXTRATO DO CONTRATO O44I2O2O

N" CONTRA'IO:04412020
PRocESSo t tctrnróRlo No: o35t2o2o
MODALIDADE: Inexigibil idade no 02612020

PORTARIA(S) DA C.P.L.: 07512020, de 2l de janeiro de 2020

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Aft.25,III, da Lei n' 8.66611993 e alterações.

CONTRATADA: Luan Promoções e Eventos LTDA
CNPJ^4F sob o no 05.102.456/0001-86
oBJETo: coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÓES ARTÍSTICAS EM VIRTUDE DAS

FESTIyIDADES 6ARNAyALES6AS 2020, euE sERÁ REALIZADO No BAIRRo DE MARANGUAPE II, no dia24

de fevereiro de2020.
VALOR TOTAL: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000795
ATMDADE(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 20 de

fevereirode2020a lgde junhode2020,sendoodiadeexecução odia24 defevereiro2020.

ASSINATURA z 20 10212020

Pauf ista,/PE. 20 de fevereiro 2020

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

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

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

instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável pelo AcompanhaÍnento e Fiscalização do presente Contiato, na

forma dos Art. 6í e 7,3 da.Lei n" 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 funções, de acordo com a Lei no 8'666/1993 ou aos

termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sangões previsúas na referida Lei e nos regulamentos púprio{ sem

prej uízo das respon sabil idades adm i n i strativas, e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Servido Matrícula:

Econômico.

PUBLTCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.o.M.E.pE ,? 1 ,05 t?Fb D.o.u: . D.o.E.PE (GEPE): --l-J-

Turismo e Cultura

, PraçaAgamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441'
pone g+gg-OO72E-mail: oaulista@oaulista.pe.qov.brCNPJ 10.408.839/0001-17
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l. n , Prefeitura da Gidade do Paulista 'CNPJ: 10.408.839/0001-17

f[JllJf[ Secretaria de Finanças
;"t,.,,, . Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 795

't9t02t2020 Anexoì 0 Valor: 170.000,00

Orgão: 26
Unid.OÍç.2ô.101

Unid Gestora: 26 101

Programa: 23 695 2302
N" da Ficha: 1037

PROMOçÁO DO TURISMO DO MUNlClPlo
Modalidade: 0-Ordinário

Data Inicial Data Final

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

E CULTURA
E CULTURA - A

E CULTURA. A

Proj/Ativ/Op Esp: 4053 PROMOçÃO DE EVENTOS E AÇÓES TURiSTICAS

Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElem. Orç. 0099 SEM APLICAçÃO
Fonte de Rec : 10010000 Recursos Ordinários

SubElem Emp.: 020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (O19ilário, nã9 vinculado)

ff,f oO.
0-Sem Licitação

Aditrvo No

Favorec : 1259@ Luan PÍomoçóes e Eventos LTDA

CPF/CNPJ: 05 102.456/0001-86 Insc Mun:

ldent.:
Endereco:

Bairro:
CEP:

Cód.Banco:

lnsc Estadual:

Raua Tabaiares, 232

ILHA DO RETIRO
50 750-230

A9ência:

Cidade: ÌÍ tr\,IT tr
Fax:

Histórico: Quantidade Valor Total

Re., referente a contratação artistica
no Camaval 2020 do Municipio do Paulista

Dia24/0212020 Maranguape II
I9:00h - Marcelo Falcão
Inexigibilidade n' 026/2020

n'015/2020

SubAçÕes

Saldo Ant. Orç. 1.688 545,02 Saldo Atual 1.518.545,02

, i rrCri€
Em 

-l-l-
Ag táno

M,, 5.1E3
HELINE ANDRADE NASCIMENTO GOMES

Agente

Liquidação

\rì^/w oublicsoft com br ' Publìcson Contabildade - veísão 2020 15 7 0 -(83)3022-0800
preíe ura da Cidedê do Pautrsta CNPJ 10 408 839/0001-17 Píaça Agamenon Magalhães, S/N Cep 53401220 Cenlro Paulista-PE fone


