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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

coNTRATO N.. 045/2020
PRocEsso LtctrATóRro No o3o/2020
INEXIGIBILIDAOE N' O21I2O2O

CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA

, APRESENTAçÃO ARTISTICA PARA O CARNAVAL

i. 2o2o oo MuNtcÍPto . Do PAULISTA/PE' QUE
CELEBRAM o MUNlclPlo oo PAULISTA E A' Empnesn pntsóiu sENNA GRAVAçóEs E'
EDtçóEs MUSlcAls LTDA., Nos rERMos QUE sE
SEGUEM:

O MUNICÍplo DO 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

Seãretaria ds Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Cláudio José
Gueiros, 403, Janga, Paulista/PE, neste ato Íepresentado, por seu SecÍetário, nomeado através da PortaÍia
no 999/2019, Sr. Jorge Rocha Leite Júnlor, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de

ldentidade n" 448í830 SSP/PE. inscrito no CPF/MF sob o n'. 847.827.654-87, rêsidente e domiciliado
nesta cidade de Paulista/PE, doravantê denominado simplesmente CONTRATANTE

GoNTRATADA: PRISCILA SENNA GRAVAçÔES E EDIçÕES MUSICAIS LTDA., pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 34.284.509/0001-25, com sede na Av. Edimilson Brasil
SoaÍes, Sala 06, 830, Sapiranga, Coite, FoÍtaleza/CE, CEP: 60833-020' neste ato representada Por seu

titular, Sr. Marcio Soares Plres FEÍÍelra, brasileiro, soltêiro, empresário, poítador da Carteira de ldentidade
n.210592436591 MEX-PE, inscrito no CPF/MF sob o n" 061.185.204-70, residente e domiciliado na Rua

Nunes Valente, 185, Dionlsio Torres, Fortaleza/CE, CEP: 60 125-071, doravante denominada
simolesmente CONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃo JURíDrcA

Fundamenta-se o presente instrumento no Proc6sso n' 03012020,Inexigibllldado no 02112020, elaborada
pela Comissâo Permanente de Licitaçáo de Materiais e Serviços, instituÍda por meio da PoÍtaÍia no

OT5I2O2O, datada de 21 de Janeiro de 2020, regida pela Lel no 8.666/1993 e suas alteraçÕes Posteriores,
cujo reletório conclusivo da Comissão Permanente dê Licitaçáo do Materiais e Serviços e a proposta da

CONTRATAOA integÍam o presenle termo, independente de transcrição.

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA APRESE Ão
lnrisrtcl pARA o cARNAVAL 2020 Do MuNlciPlo Do PAULISTA/PE.

ctÁusut-l seouHoe - Dos PREços

O custo com a contratação das atraçóes artísticas com a impoÍtânciâ de RS 80.000
conforme descíição da tabela abaixo:

Praça Agamenon Magalhâes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401

Fone: gqg3-36g0 E-mail: eaulista@paulista. oe.oov. br CNPJ: 10 408.83€

I
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cLÁusuLA TERCE|RA - Dos PRAzos

3.1 A CONTRATADA Íìca obrigada a apresentar as atraçÕes aíísticas contratadas nos dias
predeterminados, conforme tabela constante da cláusula segunda, conforme cronograma já deteÍminado,
referente à prestação dos serviços artísticos a serem executados nos locais indicados, atendendo à

solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura do Município do
Paulista

cLÁusuLA QUARTA - Do AMPARo LEGAL

4.1. A lavratura do pÍesente contrato decorre da realização da Inexigibilidade no 02112020, realizada com
fundamento no Art. 25, inc. lll da Lei n" 8.666/1993 e alteraçóes posteriores.

4.2. A prestação do servìço artÍstico foi Íatificada em favor da CONTRATADA, conÍorme despacho do
Prefeito do Município do Paulista, exaÍado no Processo n'030/2020

4.3. O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade n" 02112020, para tanto deve ser interpretado
em consonância ao ali pÍevisto, nos casos duvidosos.

cLÁusuLA eurNTA - DA EXEcUçÃo Do coNTRATo

5.1 A exêcuçâo 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 PrincÍpios da Teoria

Geral dos Contratos ê as disposições de Direito Privado, na Íorma do AÍt. 54 da Lel8,ô6611993 e atteraçôes
posteriores, combinado com o Inciso xll, do Art. 55, do mesmo diploma lêgal.

GúUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EF|CÁCIA

6..1 o perÍodo dê vigência deste contrato será de í20 (cento e ylnte dlasl, a contar da data de rua
assinatura, qual seja, de 20 de feverelro de 2020 e 19 de iunho do 2020, sôndo os dias de exêcução do

mêsmo nos dias 2b de feverelro de 2020, como lá determinado ê descrito na cláusula segunda deste

contrãto, podêndo seÍ prorrogâdo óos termos d6lineados na Lel 8.666/í993.

CúUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÓES DO CONTRATANTE

7.1 Caberá à CONTRATANTE:

7.1,í. prester as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do pÍesente contrato, que

venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.1.2. Eletuat o pagamento à CONTRATADA em conformidade com o cronograma da Sec

Finanças do MunicÌpio do Paulista e desde que o serviço cont úado esteja em coníormida
sohcúação eÍetuada pelo CONTRATANTE'

7.í.3. Exigir, por intermédio da Secrêtaria de Desenvolvimento Econômico' T
que a CONTRATADA apresente comprovante de quitaçáo de regularidade.

estabelecido no presente instrumento contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÓES DA CONTRATADA

8.í Caberá à CONTMTADA:

8.1. 1. Desempenhar os serviços de Íorma precisa e eficaz;

PÍaça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53

Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@Daulista.De oov.br CNPJ: 10.408
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8.í.2. Efetuar os serviços de acordo com as determinaçóes da SecretaÍia de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Cultura observadas as determinaçÕes estabelecidas neste contrato, bem

como as normas legais incidentes sobre a relação jurídica administrativa;

8.'t.3. Os danos causados pela CONTRATADA, ainda que culposos, seráo de sua inteira
responsabilidade, respondendo, por isso, penal, civil e admin istrativamente;

8.1.4. Será de inteÌra responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com alvaÍá' hcença,

direitos autorais, bem como outras que se fizerem necessárias para a apresentação artistical

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

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

8.1.7 Apresentar à CONTRATANTE cópia dos contratos fiÍmados com as apresentaçóes artísticas,
bem como os comprovantes de pagamento.

- DAS OBRTGAçÔES SOCTAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

10.2 A CONTRATADA flca proibida de veicular publicidade acerca do objeto
houver prévia autorização da Administração da CONTRÂTANTE.

. í0.3 É vedada a subcontratação de outra empresa Para a prestação do serviço aÍtíqtico

@

9.1 À CONTRATAOA cabeÍá, ainoa:

9.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encaÍgos previdenciários e obrigaçóes sociais
previstos na legislação social e trabalhista ei.n vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez
que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

9.í.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as pÍovidèncias e obrigaçÕes estabelecidas
na legislação, especíÍica de acidentes do kabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus Íuncionários e/ou lécnicos quando do serviço, ou em conexão com eles, ainda que

acontecido em dependência da GONTRATANTE,

9.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda tÍabalhista, civil ou penal, relacionados a

prestação do serviço artístico, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continëncia:
e

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

execução deste contrato.

9.1 A inadimplència da CONTRATADA, com reÍerência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não

transfere à Administração da CONTRATANTE a responsabìlìdade por seu pagamento, nem poderâ oneíar
o objeto deste contrato, razáo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de

solidariedade com a Administraçâo da CONTRATANTE.

cLÁUsuLA DÉCIMA - OAS OBRIGAçÓES GERAIS

í0.1 É expressamente proibida, por parte da CONTMTADA, durante a execução
contratação de servidor peÍtencente áo quadro de pessoel da CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCUìIIA PRIMEIRA - DIA E LOCAL DA APRESENTAçÃO

salvo se
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11.1 A apresentação artística deverá ocorrer no endereço e horário indicados pela Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, conforme especificado na tabela contida na cláusula
segunda deste contrato.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FTSCALIZAçÃO I

12.í. Durante a vigência deste contrato, a prestação do serviço artÍstico seÉ acompanhada e Íiscalizada
através de um servidor designado para este fim pela Secretarla de Desenvolvlmento Econômico,
Turlsmo 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 hábilpara a adoçáo das medidas necessárias

12.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONIRATANTE; durante
o período de vigència deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.

cúusuu oÉcrtul reRcem - DA DESPESA

í3.í A despesa com a prestação do serviço artístico ocorrerá mediante emissão da Nota de Empenho e

está a car:go da seguinte Dotaçáo Orçamentária:

Nota de Empenho n" 2020-000000794Nota de Empenho n" 2020-000000794

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$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1 Asecretaria de Finanças do Município do Paulista efetuará o pagamento à CONTRATADA, de acordo
com o seu cronograma financeiro e mediante â 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 presente

contrato.

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

ônus oara a CONTRATANTE.

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

Finanças do MunicÍpio do Paulista.

í4.5 A 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

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteraçáo dos preços ou de
atraso de pagamento,

-Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53. 441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.qov. br CNPJ : 1 0.408. 1-17
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CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÃO DO GONTRATO

15,1 O presente contrato poderá ser altorado nos casos previstos no Art. 65 da Lel 8.668/í 993 e alteraçóeg
posteriores, desde que haja interes6e de Adminislraçào da CONTRATANTE, com a epresentaçeo das
devidas j ustif icativas.

cúusULA DÉGIMA sExTA - DAS PENALIDADES

í6.1 A desistência ou o não comparecimento da atração artistice no dia designado para a realizeçâo do
evento implicará para a CONTRATADA o pagamento de indenização no valor correspondehte a í00%
(cem por cento) do velor deste contrato, sgm prejuÍzo das perdas e danos ocasionadog, liberando a
CONTRATANTE para proceder outra contrataçáo.

cúusulA DÉcrMA sÉTtMA - DA vtNcuLAçÃo Ao PRocEsso LtctrATÓRlo

'17.1 Este contrato Íica vinoulado à Inoxlgibllidade no 02í12020, cuja realização decorro de autorizeção
de S€crêtarla de Deeenvolvlmonto Econômlco, Turlsmo € CultuÍa do Municlplo, constante do
Procesao no 030/2020,

í7.2É paÍtes integrantes deste contrato o pafecer da Comissáo Permanente de Licitaçáo - CPL de
Meteriais e Serviços, na lnexlglbllldade n' 02112020, Conttato de Excluslvldade do Artista e Parecer
no. 060/2020 da Dlr€torla de Pareceres da Secretarla de Arlunto3 JurÍdlcos, independente de
transcrição.

í7.3A lavratiJra deste instrumento contratual decorre da solicitação da SecÍeterle de Desônvolvimonto
Econômfco, Turbmo e Cultura do Munlchlo do Paullsta, exarada no Oflclo n'07112020

cúusuLA pÉcrMA otrAvA - DrsposlçÔEs FlNAls

'19.1 As questôes doconentes da execução desle insirumento, que nâo possam sêr dirimidas
administrativamente, serão processada6 e julgadas pelo Foro da .Comarca do Paulista, com exclusáo de
qualquer outro,.por mais privilegiado que seja.

E, paÍa firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o prêsente contrato em 04 (quatro) vias de igual

teor e forma, para que surtam um só efgto, o qual, depois dê lido, é assinado pelos representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRAT/OA, e pelas testemunhas abaixo

PÍaça Agamenon Magalháes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401441
pone: gì33-gOg6 E-mail paulista@paulista.pe.oov.bí CNPJ: 'l0.408 83910001-17

Jorgó Rócha Lelto Júnior
Sec?etário d6 Desenvolvimonto
Econômico, Turlsmo e Cultura

Paulista/PE.20 de Íevoreltó de 2020

Priscila Senna GravaçÕos e
EdiçÕes Musicais Ltda.

ContÍatada

a4€ 234-25 ú8!8o\.s+q.4,t
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EXTRÁTO DO CONTRATO 045/2020

N" CONTRÁTO: 045/2020
pRocEsso LtctrlTóRIo xo' o3o/zozo
MODALIDÂDE: Inexigibilidade n' 021/2020
PORTARIA(S) DA C.P.L.: 0'1512020,21 dejaneiro de 2020
FUNDAMENTAÇÃo LEcll: Art. 25, lll, da Lei n' E.666/1993 e alterações.

CONTRATADA: PRISCILA SENNA GRÂVAÇOES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.
CNPJMF: 34.284.509/0001 -25

OBJETO: CONTRATAÇÀO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÀO ARTÍSTICA PARA O CARNAVAL 2O2O DO

MI'NÌcÍPIo DO PAULI STA,?E
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000794
ATMDADE(S): 4053 (Promoção de Eventos e Ações Turistas) / ELEMENTO(S): 3390,39 (Outros Serviços de

Terceiros - Pessoas Jurídicas) / FONTE(S): 100 10000 (Recursos Ordinários).
PRÂZO(S): Vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do instrumento contratual, de 20 de fevcreiro de

2020 a l9 dc junho de 2020. Execução no dia 26 de feverçiro de 2020.

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SEÉVIDOR PARA FISCALIZACÃO DE CONTRATO

Jorge Rocha Leite Jútrior, SecretáÍio Municipal de Desenvolvimento Econômico, TuÍismo e CultuÍa, através do Prcsente
instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável pelo Aoompanhamento e Fiscaliâção do Presente

ContÌato, na formi dos y'üt.67e13 dà Lei n'E.6ó6l1993, devendo infoÍmar à Adninistração sobÍc eY€ntuais vícios e

inegularidades, propor soluçôes e sançõcs que entend€r cabível para a regularização das faltâs e defeitòs observgdos,

conforme disDostos no contrato referido,

O servidor dpclara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas frtnçõcs, de acordb com a Lei n" t.666/1993

ou aos termos e cláusulas do contraúo supracitado, sujeitando-se Às sançôes previstas na referida Lei e nos regulam€ntos

próprios, sem prejuízo das responsabilidadcs administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tcúa dado causa.

Senidor/Fiscal:

Turismo e Cultura
Econômico,

o.o.ru.E.pn: Z? tr-AZ" D.o.ut / / ' D.o'E.PE (cEPE): / |

PUBLICAÇÂO NO DIÁRIO OFICIAL

Praça Agamenon
Fone: 3433-3636 E-mail:

Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401-441
prefeituradooaulista@ibest.com br cNPJ: 1 0 408.839/0001 -17
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SECRETARIA DE DESENVOLVIilIENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA

oFÍcro Ne 07L/2020.

Paulista, L9 de fevereiro de2020.

À: Secretaria de Assuntos ;urídicos
Dr. Fabiano Mendonça

Da: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura.

Assunto: EÌaboração de Contrato
(Solicitação)

Prezado Secretário;

Cumprimentando Vossa Senhoria, venho através deste solicitar, a elaboração de contrato do
empenho abaixo relacionado:

Empresa Priscila Senna Gravações e Edições Musicais LTDA
Valor R$: 80.000,00
Processo Licitatório ne 030/2020
Inexigibilidade nq 02L / 2020
Prazo de vigência: 120 dias.

Serviço: Contratação de empresa para apresentação artística no Carnaval2020 do Município
do Paulista.

Sendo o que
respeito.

se apresenta para o momento, aproveito para envia-lhe votos de estima e

Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Cultura.

ente,



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17
Secretaria de Finanças
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 794

19t02t2020 Anexo: 0 Valor: 80.000.00

Órgão: 26
Unid.Orç. 26.101

Unid.Gestora: 26.101
Programa: 23 695 2302

No da Ficha: 1037

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 PROMOCÃO 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

PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICIPIO

Modalidade: 0-Ordinário

Data lnicial Data Final

Fonte de Recurso (TCE) s-Recursos PrÓprios - (Ordilário, náo vinculado)

frloO
o-Sem Licitacão

Aditivo N"

Favorec.ì
CPF/CNPJ:

ldent

Endereco:
Bairro:

CEP:

Cód.Banco:

12596: Priscila Senna GravaçÕes e EdiçÕes Musicais LTDA

34 284.509/0001-25 lnsc. Mun:

A Edilson Brasil Soares SL 06, 830

Sapiranga - Coite
60.833-020

Agência:

lnsc. Estadual:

Cidade: FORTALEZA
Fax:Fone:

Unid Quantidade Valor otalHistórico.

Re., referente a contratação artistica
no camaval 2020 do Município do Paulista.

Dia26l02/2020 Paratibe
l2:00h - Priscila Sena/Musa
Inexigibilidade n" 02 l/2020

n" 030/2020

SubAçÕes

Saldo Ant Orç 1 .768 545,02 Saldo Atual 1.688.545,02

Em __l_l

Agente Orçamentário

w\Nw publicsoít com br - Publicsofr Contabilidade . veísáo 2020 15 7 0 -(83)3022 0800
pÍeÍeitura da cidade do Pautista cNPJ: 1O 408 839/0001-17 Praçá Agamenon Magalhães, s/N cep: 53401220 Centro PauliStA'PE ÍOne:

Recebido

Presládo


