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sEcRETARTA DE ASsuNTos .luniolcos

CoNTRATO N".050/2020
PRocEsso utclrlróruo No 042/2020
INEXIGIBILIDADE NO 033/2020

coHTnauçÃo DE. EMPRESA PARA
APRESENTAçAO ARTISTICA NO CARNAVAL
2o2o Do tvtutttcipto Do PAULISTA/PE,
CELEBRAM O TIIUI,IICíPIO DO PAULTSTA E A
EMPRESA CLEITON MARCELINO SOUZA .
ME, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O ltlUNtCiplo 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
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede à Avenida Cláudio José
Gueiros, 403, Janga, Paulista/PE, neste ato representado, por seu Secretário, nomeado através da Portaria
no.999/2019, Sr. Jorge Rocha Leite Júnior, blasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de
ldentidade n" 4481830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n'. 847.827.654-87, residente e domiciliado
nesta cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: ITAMARACÁ PRODUçÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 69.935.23710001-60, com sede na Rua Doutor Sá Pereira, 210, Centro - lgarassu/PE
CEP: 53.610-290, neste ato representado por seus sócios administradores, Sr. Alfredo José Bezerra
Leite, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de ldentidade n" 715.884 SSP/PE, inscrito no
CPF/MF sob o n" 052.200.844-53, reside.nte e domiciliado na Av. Flor de Santana, 167, AP 1201,
Parnamirirh - Recife/PE, CEP: 52060-290, Sr. Carlos Frederico Bezerra Leite, brasileiro, divorciado,
empresário, portador da Cédula de ldentidade n' 866.762 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o no

103.731 .794-72, residente e domiciliado na Rqa Setúbal, no 01400, AP 801, Boa Viagem - RecifeiPE, CEP:
51.130-010, Sra. Maria Elisabete Bezerra Leite, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula
de ldentidade n" 1.317.045 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o no 231.315.514-53, residente e domiciliada
na Av. Boa Viagem, 1870, AP 1801, Boa Viagem - Recife/PE, CEP: 51.111-000, doravante denominada
simplesmente CONTRATA DA.

FUNDAMENTAçÃO JUR|DICA:

Fundamenta-se o presente instrumento no Processo n'04212020, Inexigibilidade no 033/2020, elaborada
pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, instituída por meio da Portaria no

O75I2O2O, datada de 21 de janeiro de2020, regida pela Lei no 8.666/í993 e suas alterações posteriores,
cujo relatórìo conclusivo da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços e a proposta da
CONTRATADA integram o presente termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente contrato tem como objeto a CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAçÃO
ARTISTICA NO CARNAVAL 2O2O DO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE.

cLÁusuLA SEGUNDA - DOS PREçOS

O custo com a contratação das atrações artísticas corresponde à importância de R$ 35.000'00 (trinta e

cinco mil reais), conforme descrição da tabela abaixo:

VALOR TOTAL
DA ATRAçÃO

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.qov.br CNPJ: 10,408.839/0001-17
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cúusur-l TERcETRA - Dos PRAzos

3.í A COÈITRATADA Íica obrigadâ a apresentar as atraçõês aÍtÍsticas contratadas nos dies
predeterminados,.conÍorme tabela constante da cláusula segunda, conforme cronograma já deteÍminado,
refeÍente à pÍesteção dos serviços artísticos a serem executados nos locais indicados, atendendo à
solicitaçâo da Secrotaria de Desenvolvlmênto Econômlco, Turlsmo e Cultura do Munlclplo do
PEullsta.

cúusuLA QUARTA - Do AMPARo LEGAL

4.1. A lavratura do presente contrato decoÍre da Íealização da Inexiglbilldade no 033/2020, realizada com
fundamento no Art. 25, Inc. lll da Lol no 8.666/1993 e alteÍaçÕes posteÍioÍes.

4.2. A prestaçáo do serviço artÍstico foi ratiíicada em favor da CONTRATADA, conformè dôspacho do
Prêfeito do Munioípio do Paulista, oxarado no Processo Llcitatórlo n'04A2O20.

4.3. O presente contrato está vinculado à Inexlgibilidade n'033/2020, para tanto deve sêr interpretado
em consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

CúUSULA QUINTA - DA ExEcUçÃo Dq coNTRATo

5,í A execução deste contfalo, bem comô os casos nele omissos, regular-sê.âo pelas cláusulas
contratuais e pelos preceilos de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivament6, os Princlpios da Teoria
Ger3l dos Contratos e as disposições de DiÍeito Privado, na forma do Art. 64 da Lel8.6ô6/1993 e alterações
posterioÍes, combinado com o iiciso Xtl, do Art. õ5, do mesmo diploma legal.

CúUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

6.1 O perÍodo de vigência deste contrato será de 120 (cento e vlntê dlasl, a contar de data de sua
assinatura, qual seja, de 2'l de feverelro de 2020 a 20 de junho de 2020, sendo o die de êxecuçâo do
mesmo no dia 23 de feverelro de 2020, como já determinado e descrito na cláusula segunda deste
contrsto, podendo ser prorrogado nos termos delineados na Lel 8.666/'1993

cúusulA sÉTrMA - DAs oBRTGAçóES Do CoNTRATANTE

7.1 Caberá à CONTMïANTE:

7.1.'1. Prestar as informações e-os esclarecimentos atinêntes ao objeto do prôsonte contrato, que
venham a ser solicitados pele CONTRATADA;

7.'1.2. Efetuar o pegamento à CONTRATADA em conformidade com o cronograma da Secretaria de
Finanças do MunicÍpio do Peulista e desde que o serviço contratado esteia em conformidadícom e
solicitação efetuada pelo CONTRATANTE;

7.1.3. ExigiÍ, por intermédio da SecretaÍla de Desonvolvlmento Econômlco, Turbmo e Cultura
que a CONTRATADA apresenlê comprovante de quitação de regularidade autoral no prazo
estabelecido no presente instrumento contratual.

CLÁUSULA oITAvA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

8.í Caberá à CONTRATADA:

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

PÍaça Agamenon s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53!01441.
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8.í.2, EÍetuar os serviços de acordo com as deteÍminaçÕes da Secretaria de Oesenvolvimento
Econômico, Turismo e Cultura observadas as determinaçÕes estabelecidas neste contÍato, bem

como as normas legais incidentes sobre a relação jurÍdica administrativa;

8.1.3. 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,
dirêitos autorais, bem como outras que se fizerem necessárias paÍa a apresentação artÍstica;

8.1.5. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com estadlas e
alimentação, bem como com seguranças paÍticulaÍes, poÍventura, necessáíias;

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

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

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRtGAçÕES soctAts, coMERctAts E FtscAls

9.í A CONTRATADA caberá, ainda:

9.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes sociais
previstos na legislação social e Íabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez
que os seus funcìonários não manterão nenhum vínculo empregatÍcio com a CONTRATANTE;

9.1.2, Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes estabelecidas
na legrslação especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocoÍrência da espécie, forem vltimas
os seus Íuncionários e/ou técnicos quando do serviço, ou em conexão com eles, ainda que

acontecido em deDendência da CONTRATANTE:

9.1.3. Assumtr todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a

prestação do serviço artístico, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continència;

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos Ílscais e comerciais resultantes da

execução deste contrato.

9.1 A inadimplència da CONTMTADA, com reÍerència aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não

transfere à Administração da CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá

onerar o objeto deste contrato, razâo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade com a Administração da CONTRATANTE.

cLÁUSULA DÉcIMA - DAS OBRIGAçÕES GERAIS

10.1 É expressamente proibida, poí paÍte da CONTRATADA, durante a execução deste contrato' a

contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE.

10.2 A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se

houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE /1
10,3 É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestaçáo do serviço artístico

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulist€/PE CEP 53.401441
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista.pe.oov. br CNPJ: 10,408.83910001-17
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cúUsuue oÉctma p,muelnn - DIA E LocAL DA APRESEnT1çÃO anrisnca

11.1 A apresentação artÍstica deverá ocorrer no endereço e horário indicados pela Secretaria de

Desenvolvimento Etonômico, Turismo e Cultura, conforme especificado na tabela contida na Cláusula

Segunda deste contrato.

cúUsULA pÉctuA SEGUNDA - DO AcOMPANHAMENT9 E DA FISCALIZAçÃO

í2.t. Durante a vigência deste contrato, a prestação do serviço artÍstico será acompanhada e fiscalizada

atrávés de um servidor designado para este fim l ela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Cultura, representando a CONTRATANTE.

12.2. As decisões e providêìcLr qu" ultrapassarem a competência do representante deverão ser

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias.

í2.3. A CONTRATAQA deverá manter preposto, aceito pela AdministraÇáo da CoNTRATANTE, durante

o perÍodo de vigência deste contrato, para representá-la sernpre que for necessário, '

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

i3.í A despesa com a prestação do servlço artÍstico ocorrerá mediante emissão da Nota de Empenho e

está a cargo da seguinte Dotação Orçamentária: '

Nota de Empenho n' 2020.00000082í
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$ 35.000,00 (tinta e cinco 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 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

ocorrència ãe 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 para a CONTRATANTE.

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

Finanças do Munrcípio do Paulista.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gôv.br CNPJ: 10.408.839/0001-17
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í4.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
obrigação financeira, sem gue isso gere direito à alteração dos preços ou de atualizaçâo mo1

qualquer

atraso de pagamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

.l5.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos píevistos no Art. 65 da Lei 8.666/'1993 e alteÍaçóes
posteriores, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das

devidas justif icativas.

cúusulA oÉcrmA sexrl - DAs PENALIoADES

16.1 A desistència ou o não comparecimento da alração artÍstica no dia designado paÍa a realizaçâo do

evento implicará para a CONTRATADA o pagamento de indenização no valor corÍespondenle aí00%
(cem por cento) do valor deste contrato, sem prejuízo das perdas e danos ocasionados, libêrando a

CONTRATANTE para procedeÍ outra contratação.

cúusuu oÉcrtua sÉrtua - DA vtNcuLAçÃo Ao PRocEsso LtcttntÓnto

17.1 Este contrato fica vincul-ado à Inexlgibilldade n" 033/2020, cuja realizaç,âo decoffe de autoÍizaçào

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, TuÍismo e Cultura do MunlcÍpio, constante do

Processo Llcitatório no 04212020,

17.2 São partes integrantes deste contrato o parecer da Comissão Permanente de Licitação - CPL de

Materiais e Serviços, na Inexlgibilidade n'033/2020, Contrato de Excluslvldade do AÍtlsta e PaÍecei
no. 073/2020 da Dlr€toria dã Pareceres da Secretaria de Assuntos JurÍdico3, independenta de

transcrição.

17.3A lavratura destè instrumento contratual decorre da solicitação da SecÍetarla de Dêsenvolvlmento
Econômlco. Turismo e CultuÌa do Municlplo do Paulista, exarada no Ofício n'07512020

cLÁusuLA DÉcrMA orrAvA - DlsPoslçÓEs FlNAls

19.1 As questões dêcorrentes da execução deste instrumento, que náo possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e júlgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusáo de

qualquel outro, por mais privilegiado que sejá.

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

teor e forma, para qüe surtam um só e , o qual, depois de lido, é assinado pelos Íepresentantes das

partes, CONTRATANTE e CONTRAT A, e pelas testemunhas abaixo.

Turismo e Cultura
Contratante

Paulista/PE,21 de fevereiro Ce 2020.

l6.t^â{-
JorgoÁocÍã Leite Júnior

Secretárlo de Das6nvolvimonto Econômico,

eraça ngamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441"
Fone: 3i33-3036 E-mail: pg!.!-qla@pêuElê49i CNPJ: 10 408 839/0001

wftc,^

NNIAINIõTPNCJDUçÔES LTDA - EPP
Contratada
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Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441 :

3433-3636 E-mail: prefeituradooaulista@ibest.com.br CNPJ: 10.408.839/0001-1

. EXTRATO DO CONTRATO O5OI2O2O

N" CONTRATO: 050/2020
PRocESSo t tcrrnróRlO No: o42r2ozo
MODALIDADE : Inexigibilidade n" 033 12020

PORTARIA(S) DA C.P.L.: 07512020 datada de 2l de janeiro de 2020.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.25,lII, da Lei n' 8.66611993 e alterações.
CONTRATADA: ITAMARACÁ PRODUçÕES LTDA.
CNPJ/IVIF : 69.93 5.237 I 000 I -60

OBJETO: Contratação de empresa para apresentação artística no Carnaval 2020 do Município do Paulista/PE.
VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000821
ATIVIDADE(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): vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua assinatura, qual seja, de 2l
de fevereiro de 2020 a 20 de junho de 2020, sendo o dia de execução do mesmo no dia 23 de fevereiro de 2020.

ASSINATUR A: 21 10212020.

Paulista./PE. 2 I de fevereiro de 2020.

JORGE ROCHA LEITE JUNIOR
Secretário Municipol de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cuhura

TnRvro DE DEsrcNAÇÃo DE SERvIDoR pARÁ FrscAlrzAÇÃo DE coNTRATo

Jorse Rocha Leite Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Ecdnômico, Turisrno e Cultura, através do presente

instrumento, designa o Servidor infra-assinado, gomo responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização dci presente

Contrato, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei no 8.66611993, devendo informar à Administragão sobre eventuais vícios e

irregularidades, propor soluções e sanções que entender cabível para a regularizaçáo 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 n" 8.66611993

ou aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos
próprios, sem prejuízo.das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Matrícula:

o Econômico. Ciente: Servidor/Fisca I

Turismo e Cultura

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

^,D.o.M.E.pE, d7 r$írfu. D.o.u: . D.o.E.PE (GEPE): 

-t-J-.

Fone:

Servidor/Fiscal:

RT,



l * r , Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 1 0.408.839/0001-17
fflJll3ft Secretaria de Fin, nças
, ^-'', Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 821

20t02t2020 Anexo: 0 Valor: 35.000,00

ÓTgãO: 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
unid.orç. 26.101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMlCO, TURISMO E CULTURA - A

UNid GESIOTA: 26.101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. A

Programa: 23 695 2302
N" da Ficha: 1037

PROMOÇÃO DO TURTSMO DO MUNICIPIO
Modalidade. 0-Ordinário

ProJ/Ativ/Op Esp: 4053 PROMOçÃO DE EVENTOS E AÇÔES TURISTICAS

Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAçÃO
Fonte de Rec: 10010000 Recursos Ordinários

suotrtem tsmp.: ulu FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinârio, não vinculado)

Mod. da Licitação No Licitação No ContÍato Data Homologação
o-Sem LicitaÉo

Aditivo N" Data Inicial Data Final

Favorec.'
CPF/CNPJ:

ldent.:
Endereco:

Bairro:
CEP:

Cód.Banco:

28558 ITAMARACA PRODUCOES LTDA
69.935.237l000160

RUA DR, SA PEREIRA, SN
Janga
53.401-000

Agência:

lnsc Mun:

Cidade:
Fone: 0000000000

Insc Estadual:

Paulista
Fax:

Histórico: Valor Un Valor Total

Ref., a contralação de Apresentações Artísticas
para o Carnaval 2020 do Muniçípio do Paulista.
23/0212020 Jardim Paulisra Baixo
I l:30h - Banda Pinguim R$ 35000,00
Inexigibilidad€ n" 033/2020
Processo n' 042/2020

SubAções

Saldo Ant. Orç.

Ag.o

168 545,02 Saldo Atual 133.545,02

árroe

Maleíial Recebido

SeÍviço PÍestado

Supri Individual

HELINE ANDRADE GOMES SI

Agente

Pessoa Atesto Liquidacão:

Dt Atesto Dt Previsão Pagamento

Liquidâção

Emll
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