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sEcRETARIA DE ASsuNTos .luniolcos

coftrRATo No 046/2020
pRocESSo llctrarÓnlo No 034/2020
INEXIGIBILIDADE NO 025/2020

)

corurnernçÃo DE EMPRESA PAnn
ApRESENTÁçÃo enrisrlcl EM vIRTUDE DAS

resrtvroaoÈs cARNAVALEScAS 2020, QUE

senÃO REALIZADOS NO BAIRRO DO JANGA DO

MUNtctpto Do PAULlsrA, cELEBRAM o uut'tlcipto
DO PAULISTA E A EMPRESA BANDA KITARA
pnoouçÃo MUslcAL LTDA, Nos rERMos QUE sE
SEGUEM:

O tuUl,ttCiplo DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon

Magalhães, s/no, Centro, Paulista/FE, insciito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio da Secretaria

de Desenvolvimento Êconômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Geraldo Pinho Alves ' 222'

Maranguape I, CEp: 53441-600,Paulista/PE, neste ato representado, por seu Secretário, nomeado átravés da

portaria no. 999/2019, Sr. Jorge Rocha Leite Júnior, biasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de

fdentidade n" 44gig3b SSp/pÉ, inscrito no CpF/MF sob o no. 847.827.654.87, residente e domiciliado nesta

cidade de Paulisla/ÈE, doravante denominado simplesmente CONTMTANTE.

CoNTRATADA: BANDA KTTARA PRODUçÃO MUSTCAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado,_inscrita no

CNPJ/MF sob o no 30.6gg.663/0001-01, com sede na Rua Romildo José Ferreira Gomes, 248, Lote 008 Qd. 27

A, Jardim Ailântico, Otinda/PE, CEP: 53140-070, neste ato representada pelo SI,-Jh_ol1!1s Hayrold dos Santos'

brasileiro, casado, Empresário, portador da cédula de identidade de no 6.586.284 SDS/PE, e inscrita no CPF no

O7g.g2S.2B4-40, residente e domiciliado na rua Desembargador Madins Pereira, 225, Aplo 901, Graças,

Recife/pE, CEp 52050-205, e Sr. Rodrigo Soares Batista, brasileiro, solteiro, empresârio, portador da cédula

de identidade de no 5.079.772- SDS/PE;e inscrjta no CPF no 032.834.844-90, Residente e Domiciliado na rua

quarenta e oito, 1000, Apto 1403 , Encruzilhada, Recife/PE, CEP 52.050-98, sua doravante denominada

simplesmente CONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃO JUR|DICA:

Fundamenta-se o prtsente instrumento no Processo no 03U2020,Inexigibilidade_no 025/2020, elaborada pela

Comissâo permanente de Licítação de Materiais e Serviços, instituÍda por meio da PoÉaria n" o75l2o2o, datada

de 21 de janeiro de2020, regidá pela Lei no 8.5661í993e suas alterações posteriores, cujo relatórìo conclusivo

da Comissão permanente Oê Licitação de Materiais e Serviços e a prpposta da GONTRATADA integram o
presente termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

o presente cóntrato tem como objeto a_ ApRESENTAçÃO ARTisTtcA EM VIRTUDE DAs ËEsrlvlDADEs
cARNAVALEscAs 2020, QUE 

.SCNNO 
REALIZADóS NO BAIRRO DO JANGA DO MUNICIPIO DO

PAULISTA.

cLÁusuLA SEGUNpA - DOS PREçOS

O custo com a contratação das atrações artísticas corresponde à importância de R$ 3O.O0O,OO (trinta mll reais),

conforme descrição da tabela abaixo:

ittJ^ï?â | oar*oc* HOúRrO
vALoRES (R$)

UNlTÁRiO

| 23to2t2o2o

Bandr Kitara I entnnO OO

I JANGA

22"00h 01 30.000,00 30.000,00

Valor Total Global: 30.000,00 (trinta mll reais)
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cLÁusuLA TERCE|RA - Dos PRAzos

3.í A CONTRATADA fica obrigada a apresentar as atraçÕes aÍtísticas contratadas nos dias predeterminados,
conforme tabela constante da cláusula segunda, conÍorme cronograma já determinado, reÍerente à pÍestação dos

serviços artísticos a serem executados nos locais indrcados, atendendo à solicitação da Secrstaria de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura do Municipio do Paulista.

CLÁUSULA QUARTA - Do AMPARO LEGAL

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Inexigibilidade n' 02512020, Íealizada com

Íundamento no Art. 25, inc. lll da Lôi n" 8.666/1993 e alteraçÕes posteriores.

4.2. A prestação do serviço artístico Íoi ÍatiÍicada em favor da CONTRÂTADA, conÍorme despacho do Prefeito do

MunlcÍpio do Paulista, exarado no Processo n" 03412020.

4.3. O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade n" 02512020, para tanto deve ser interpretado em
consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

cLÁusuLA eurNTA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo

5.1 A execuçáo deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, s.upletivamente, os Princípios da TeoÍia Geraldos Contratos
e as disposiçÕes de Direito Privado, na forma do AÉ. 54 da Lci 8,666/1993 e alteraçÕes posteriores, combinado
com o inciso Xll, do Art.55, do mesmo diploma legal

cLÁusuLA SEXTA - DA vrcÊNctA E DA EFtcÁctA

6.'l O período de vigència deste contrato será de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua assinatura,
qual seja, de 20 de fevereiro de 2020 a 'l9 de iunho do 2020, sendo o dia de execução o dia 23 de fevereiro
2020, como lá determinado e descrito na cláusula segunda deste contrato, podendo ser pÍorÍogado nos termos
delineados na Lei 8.666/í 993

cLÁusuLA sÉTtMA - DAs oBRTGAçÕES Do coNTRATANTE

7.1 Caberá à CONTMTANTE:

7.1.1 . Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos atinentes ao obJeto do presente contÍato, que venham
a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.1,2. EÍetuar o pagamento à CONTRATADA em conformidade com o cÍonograma da SecretaÍia de

Finanças do Municipio do Paulista e desde que o serviço contratado esteja em conformidade com a

solicitação efetuada pelo CONTRATANTE;

7.'1.3. Exigir, por intermédio da SecÍetaÍia de Desenvolvimento Econômlco, Turismo e Cultura que a

CONTRATAOA apresente comprovante de quitação de Íegularidade autoral no pÍazo estabelecido no

presente instrumento contratual

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

8.1 Caberá à CONTMTADA:

8.'1.'l . Desempenhar os serviços de foÍma precisa e eÍicaz,

8.'1.2. Efetuar os serviços de acordo com as determinações da Secretarla de
Econômico, TuÍismo e Cultura observadas as determinaçÕes estabelecidas neste
as normas legais incidentes sobre a relação juÍÍdica administrativa;

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53 401441.

bem como

t
Fone 3433-0072 E-mail: pê.g]tq!e@-pê.glg!4!e.9.9y.'bl CNPJ 10.408 839tooo1-'17 '1^ 
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8.í.3. Os danos causados pela CONTRATADA, ainda que culposos, serão de sua inteira responsabilidade,
respondendo, por isso, penal, civil e administrativamentei

8.1.4. 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,

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

8.1.6. Caberá também à CONTRATAOA a responsabilidade com os encargos do EÇAD e com a Ordem
dos Músicosì

8.1.7 Apresentar à CONTRATANTE cópia dos contÍatos firmados com as apresentaçÕes artÍsticas, bem
como os comprovantes de pagamento.

cLÁusuLA NoNA - DAS oBRtcAçÕEs soctAts, coMERctAts E FtscAts

9.1 A CONTF(ATAOA caberá, ainda:

9.í.1 . AssumiÍ a responsabilidade por todos os encargos pÍevidenciários e obrigaçÕes sociais previstos na
lêgislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época pÍópria, vez que os seus
funcionários náo manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE,

9,1.2. Assumir, também, a responsabilidade poí todas as providèncias e obrigaçóes estabelecidas na
legislação específica de acidentes do tÍabalho, quando, em ocorrència da espécie, forem vÍtimas os seus
Íuncionáíios e/ou técnicos quando do serviço, ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
dependência da CONTRATANTE;

9,1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a prestação
do serviço artístico, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

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

9.2 A inadimplència da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere
à Administração da CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o obleto
deste contrato, @zeo pela qual a CONTMTAOA renuncia expressamente a qualqueÍ vínculo de

solidariedade com a Administração da CONTRATANTE.

cLÁUsuLA DÉCIMA - OAS OBRIGAçÓES GERAIS

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

de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE

10.2 A CONTRATAOA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se houver
prévia autorização da Adminiskação da CONTRATANTE.

í0.3 É vedada a subcontÍatação de outra empresa para a prestação do serviço artístico.

cúusuLA oÉcrMA PR|MEIRA - DIA E LocAL DA APRESENTAçÃo ARTlsrlcA

,1,1.1 A apresentaçâo artÍstica deverá ocorrer no enderêço e horário indlcados pela.. secrelaria de

Desenvolvimento Eóonômico, Turismo e Cultura, conÍorme especiÍìcado ne tabela contida na cláusula sôgunda:4
<l'a

%, 
"'t'..

deste contrato
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ctÁusut.,q oÉcrmA securuon - Do ACoMPANHAMENTo E DA rrscALrznçÃo

í 2.í. Durante a vigência deste contrato, a prestação do serviço artístico será acompanhada e íiscalizada 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 hábilpara a adoção das medidas necessárias.

12.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, durante o
perÍodo de vigència deste contrato, para representá-la sempre que for neceôsário.

CLÁUSULA DÉC]MA TERCE]RA - DA DESPESA

13.1 A despesa com a prestação do servíço artÍstico ocorrerá mediante emissão da Nota de Empenho e está a
cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e Açoes Turísticas
Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

R$ 30.000,00 (trinta mil

CLÁUSULA DÉGIMA 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 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 inicialdeste contrato na ocorrêncra
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
paÊ 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 CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizaçÕes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

í4.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçáo
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços ou de atualização monetária por atraso de pagamento.

cLÁusuLA pÉcrMA eurNTA - DA ALTERAçÃo Do coNTRATo

15.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/1993 e alterações
posteriores, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentaçáo das devidas
justifìcativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS PENALIDADES

í6.í A desrstência ou o náo comparecimento da atração artÍstica no dia designado paÊ a
implicará pa3 a CONTRATADA o pagamento de indenização no valor correspondente a 1(

do valor deste contrato, sem prejuízo das pe.rdas e danos ocasionados, liberando a
proceder outra contratação.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441
Fone 3433-0 07 2 E-mail: oa u lista@oau lista. pe. oov. br cN PJ 1 0.408. 839/000

Nota de Empenho n'2020.000000809
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cLÂusuu oÉcrua sÉrrnrl - DA vrNcuLAÇÃo Ao PRocEsso LtcturÓRto

17.'l Este contrato Íca vinculado à Inexlgibilidade no 02512020, cuja Íealização decorre de autorização da

SecÍetaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura do Município, constante do Processo n"
034t2020.

17.2 São partes integrantes deste contrato o Relatório da Comissáo Permanente de Licitaçáo - CPL de Materiais

e Serviços, na Inexigibilidade n'025/2020 e no Parecer no. 057/2020, da Diretoria de Parecerss da Secretaria
de Assuntos Juridicos, independente de transcriçáo.

'17.34 lavratúra deste instrumento contratual decorre da solicitação da Secretaria de Dosenvolvimento
Econômico, TuÍismo e Cultura do Municlpio do Paulista, exarada no Ofício n'08112020.

crÁusurl oÉcrnitn orreve - DrsposrçÕEs FtNAts

18.1 As questÕes decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser diÍimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo FoÍo da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, para flrmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se o presente contÍato em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma. para que surtam um só efeito, o qual, depois de lido, é assinado pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Paulista/PE, 20 de fev€Íelro de 2020

Turlsmo e Cultura
Contratante

Testemunhas:

anda Kltara Púdução Muslcal LTDA
Contratada

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista ' PE CEP 53í01441
Fone 3433-0072 E-maii: paulista@oâulista. pe.oov. br CNPJ 10.408 83910001-17

@
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TERMO DE DESIGNAç O DE SERVIDOR PARA FISCALI DE CONTRATO

Jorge Rocha Leite Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultur4 através do presente

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

forma dos Art. 67 e 73 dalei 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

termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando.se às sanções previstas na referida Lei e nos r

prejuízo das responsabilidades, administrat , civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

r a Lei no 8.666/1993 ou aos

regulamentos próprios, sem

Servidor/Fiscal: . Metrícula

de Econômico.
Turismo e Cultura

' Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441.
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@paulista.pe.qov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

EXTRATO DO CONTRATO O4612020

N'CONTRATOz 046/2020
PROCESSO LICITATÓRIO NO: O34I2O2O

MODALIDADE : Inexigibilidade n' 025 12020

PORTARIA(S) DA C.P.L.: 075/2020, de 2l de janeiro de2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Atl.25,III, da Lei n" 8.66611993 e alterações.

CONTRATADA: BANDA KITARA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.
CNPJ: 30.688.663/0001-01
OBJETO: Apresentação artística em virtude das festividades carnavalescas 2020, que serão realizados no bairro do janga

do municipio do paulista.
VALOR TOTAL: RS 30.000,00 (trinta mil reais).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000809
ATMDADE(S): 4053 (Promoção de Eventos e Ações Turistas) // ELEMENTO(S): 3390.39 (Outros Serviços de Terçeiros -
Pessoas Jurídicas) // FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinários)
PRAZO(S): A vigência desie contrato será de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua assinatura, qual seja, de 20 de

fevereiro de 2020 a lE de junho de 2020, sendo o dia de execução o dia 23 de fevereiro 2020.

ASSINATU RA | 20 I 021 2020

Paulista,/PE. 20 de fevereiro 2020

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

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

C4 t)( 1)^);
D.o.M.E.pE rZL ,!ç ,@-. D.o.u: 

-t--J-. 
D.o.E.pE (cEpE): 

-/--J.

Ciente: Servidor/Fisca I



.Ëll-ï . Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-í7

{lÏllffif! secretaria de Finanças

ìíÍ -';' Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 809

Data: 19t0212020 Anexo: 0 ValoÍ: 30.000,00

urgao: zo
Unid.Orç 26 '101

Unid.Gestora: 26 101

SubElem. Orç: 0099 sEM APL|cAÇÂo
Fonte de Rec. 10010000 Recursos Ordinários

SubElem. Emp : 020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Data lnicial

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
E CULTURA - A

E CULTURA - A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO

Programa: 23 695 2302 PROMOçÃO DO TURISMO DO MUNlClPlo

No da Ficha: 1037 Modalidade: o-Ordinário

Proj/Ativ/op. Esp 4053 PROMOçÃO DE EVENTOS E AÇÔES TURÍSTICAS

Elem Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso (TCE) s-Recursos PrÓprios - (Orgil?ligr n1o vinculado).- - . . -
tvtoo.-ca ticitaçao t'1" ticnaÉo No contrato Data HomologaÉo
0-Sem Licitacão

Aditivo N' Data Final

Favorec.
CPF/CNPJ:

ldent.:
Endereco:

Baino:
CEP:

12226iBanda Kitara Produção Musical LTDA

30.688.663/0001-01 lnsc Mun:

Rua Romildo José Ferreira Gomes, 248

lnsc Estadual:

Cidade: OLINDAJARDIM ATLANTICO
53.í40-070

Agêncra:

Fone:

Valor Unit Valor TotalHistórico:

Ref.. a contratação de Atraçôes Artísticas
No Camaval 2020 do MuniciDio do Paulista
No dia 2310212020 - Janga

22:00hs Banda Kitara R$ 30.000,00
lL: 02512020 Proc: 034/2020

SubAçÕes

Saldo Ant Orç Saldo Atual 508 545,02538.545,02

Liquidaçáo

MateÍial Recebrdo

Servrço Prestedo

Supí Individual
En __l____J-Niichcli

www ol.rbhcsoÍl com br - Publicsoft Contabrldade 'versão 2020 15 7 0 -(83)3022-0800

Prelerlura da Cidade do Paulista CNPJ: 10 408 839/0001-17 Praça Agamenon Mâgalháes, S/N Cep: 53401220 CentÍo, Paulista-PE fone:

Agente


