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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

coNTRATO

No.

0í4/2020

PROCESSO LtC|TATóRtO No o4,U2o2o
TNEXtctBtLIDAOE No 032/2020

co
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MU
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FUNDAMENTAçÃo uunÍDrcn:

ctÁusuLl pnlueru -

Do oBJETo

O presente contrato tem

ARrsrcA

:Ï1I.__?.-CONTRATAçÃO DE eLUep654
"oro
No cARNAVAL
zozo óo uuHrCípioìõ'pïil-r_rõìlrpe.

cLÁUSULA sEGUNDA

'ARA

A'RESENTAçÃO

- Dos PREcos

o custo com a contÍatação das allaçqel artísticas corresponde
. - à- importância de Rg 35.oo0,oo (trinte e
ctnco mil roals). canforme descrição da tabela
abaixo:

Praça Agam^enon

ïïËlrii't"
sEcRETARtA DE AssuNTos .lunÍotcos

cLÁusuLA

- oos PRAzos

TERCETRA

a apresentar as atraçÕes artisticas contratadas nos dias
predeteÍminados, conforme tabela constante da cláusula segunda, conforme cronograma já determinado,
referente à prestação dos serviços aÍ'tÍsticos a serem executados nos locais indicados, atendendo á

3.1 A CONTRATADA fìca obrigada

solicitação da Sscretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo
Paulista.

:

cLÁUSULA QUARTA

e Cultura do Município

do

DO AMPARO LEGAL

4.'1. A lavratura do presente contrato decorÍe da rcalizaçâo da

Inexigibilidade n" 03A2020, realizada com

fundamento no Art. 25, inc. tll da Lei n" 8.666/1993 e alteraçÕes posteriores

4.2. A prestaçáo do serviço artístico foi ratiÍicada em Íavor da CONTRATADA, conforme despacho do
Prefeito do MunicíDio do Paulista. exarado no Processo Licitatório n'04112020.
4.3. O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade n" 0321?020, para tanto deve ser interpretado
em consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

-

CLÁUSULA OUINTA

DA EXECUçÃO DO CONTRÂTO

5.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas

cláusulas
Teoria
pelos
preceitos
Princípios
da
lhes,
os
supletivamente,
contratuais e
de Direito Público, aplicando-se
e
alteraçóes
Lei
8.666/'1993
na
forma
do
Art.
54
da
Drreito
Privado,
as
disposiçÕes
de
GeÍal dos Contratos e
posteÍiores, combinado com o inciso Xll, do Art.55, do mesmo diploma legal.

cLÁusuLA SEXTA -

DA vrGÊNctA E DA EFtcÁctA

6.í

O período de vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua
assinatura, qual seja, de 21 de íevereiÍo ds 2020 d 20 de iunho de 2020, sendo o dia de execuçáo do
mesmo no dra 29 de fevereiro de 2020, como já determinado e descrito na cláusula segunda deste
contrato, podendo ser prorrogado nos termos delineados na Lei 8.666/í993.
cLÁUSULA sÉTIMA
7

-

DAS OBRIGAçÓES DO CONTRATANTE

.1 Cabeé à CONTRATANTE:

7.'t,í. Prestar as

informaçÕes e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente contrato, que

venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
7.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em conformidade com o cronograma da SecretaÍia de
Finanças do Município do Paulista e desde que o serviço contÍatado esteja em conformidade com a
solicitação efetuada pelo CONTRATANTEI
7.'1.3. Exigir, por intermédio da SêcretaÍia de Oesenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura

que a CONTRATADA apÍesente comprovante de quitaçáo de regularidade autoÍal no prazo
estabelecido no presente instrumento contratual

CLÁUSULA OITAVA

8.í

-

DAS OBRIGAçÓES DA CONTRATADA

Caberá à CONTRATADA:

8.'1.í. Desempenhar os serviços de foÍma precisa e eficazi

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulister/PE CEP 53 401441
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista. oe.qov. bÍ CNPJ: 10.408 839/0001-17
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sEcREÌAR|A DE ASsuNTos JURlDtcos
8.1.2. Efetuar os serviços dq acordo com as determineções da Secr€taía de Deaenvolvlm€nto
Econômlco, Turlsmo e Cultura observadas as determineções estabelecidas neste contrato, bem
comÒ as normas legais incidentes sobre a relagão jurídica edministrativa:

8.1.3. Os danos causados pela CONTRATADA, ainda que culposos, serão dE sua inteira
responsabilidade, respondendo, por isso, penal, civil e administretivamente;
8.1.4. Será de intêire responsabilidade da CONTMTADA todas as despesas com alvará, licença,
direitos autorais, bem como outras que Ee Íizerem necessárias para a apresentação artlstica;

8.1.5, Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com Eetadias e
alimentação, bem como com soguranças particulares, porventure, nocessárias;
8,1.8, CabeÉ também à CONTRATADA a Íesponsebilidade com os encargos do ECAD e com a
Ordem dos Músicosl
8,1.7 Apresôntar à CONTRATANTE cópie dos contratos Íirmados com as apresentaçÕes aÍtístices,
bem como os comprovantes dê pagamento.

cúusuLA
9.í

NoNA

-

DAs oBRrcAçôEs socrAts,

couehctats

E

FtscAts

A CONTRATADA cabeÍá, ainda:

a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais
previstos na legislaçâo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá]os na época própria, vEz
que os seus funcionários nâo manterâo nenhum vínculo empregatÍcio com a GONTRATANTE:
9,1.1, Assumir

-

9.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obÍigaçõês estabelecidas
na legislaçâo èspecíÍìca de acidenteg do trabalho, quando, em oconência da espécie, forem VÍtimas
os seus funcionários €y'ou técnicos quando do serviço, ou gm conexâo com elês, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE;

'

9,1.3. Assumir todos os oncargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadob a
presteçâo do serviço artístico, originariamoÍÌte ou vinculada por prev6nção, conexão ou continência;

e,

9.1.4. Assumh, ainda, a responsabilidade pelos encargos Íiscais ê comeiciais resultantes da
execução deste contrato.

9,'l A inadimglência da CONTRÂTADA, com reÍerência aos encargos estabelecidos n€sta cláusula, náo
transfere à Administração da CONTRATANTE a responsabilidade por seu Pagamento, nem poderá
onerar o objeto destê contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamentô a qualqusr
vlnculo de solidanedádo com a Administração da CONTRATANTE.

cúUSULA

DÉCIMA

-

DAS OBRIGAçÕES GERAIS

10.1 É expressamente proibida, por parte da CONTRATAOA, durante a execução deste contÍato' a
contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE.
10.2 A CONTRATAOA Íica proibida de veicular publ
houver prévia autorização da Administração da CO

í0.3

É vedada a subcontratação de outra empresa pa

cúusuLA

oÉcrMA pRtMEtRA

-

DtA E

LocAL DA APRESENTAçÃo ARTisrlcA

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@oaulista.oe.qov. br CNPJ: 10.408 839/0001-1
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SEcRETARTA oE

AssuNTos luníotcos

11.1 A apresentação artística deverá ocorrer no endereço. e horário lndicados pela Secretarla de
e Cultura, conforme especificado na tabela contida na Cláusula

Desenvolvimento Econômico, Turismo
Segunda deste contrato.

cúusull

oÉcrua

seoutol - Do AcoMpANHAMENTo

E DA

FtscAltzAçÃo

12.í. 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 Deeenvolvlmento Econômico,
Turismo e Cultura, representando a CONTMTANTE.

í2.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão

Ser

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias.
12.g. ACOI{TRATADA deverá manteipreposto, aceito pela Administração da CONTMTANTE, durante
o perÍodode vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

-

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 Orçamcntária:

Nota de Empenho n" 2020-000000822
Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e Açoes Turísticas
Elemento: 3390,39

Fonte: 100'10000

-

-

Outros Serviços de Terceiros

R$ 35,000,00

cúusull
í4.í

-

Pessoa Jurídica

Recursos Ordinários

oÉcrun

ouanrl -

e cinco mil

Do pAGAMENTo

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 Fiscalque deverá estar
devida e obrigatoriamente atestada pela Secretaria de Desenvolvlmento Econômlco, Turismo e

Cultura.
14.2Fica assegurpdo o restabelecimento do equilíbrio econôÍnico-financeiro inicial deste contrato na
ocorrência de'fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do
pres'ente contrato.

í4.3.Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem
ônus para a CONTRATANTE.

14.40 pagamento deverá ser efetuado mediante empenho
Finanças do Município do Paulista.

e emissão de cheque pela Secretaria de

í4.5A CONTMTANTE 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
obrigação financeira, sem que isso gere direito I glfglaeão das nraaac nrr r{a alralizaeâo monelária oor
atraso de pagamento.

-

Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paufista@oaulista.oe.qov.br CNPJ: 10.408.839/0001-1
Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro
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cúusuLA

-

DÉcrMA ourNTA

DA ALTERAçÃo Do

coNTMTo

'l5.'l O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lel 8.666/í 993 e alteraçôes
posteriores, desde que haia intoresse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação dag
devidas justifìcativas.

cúusuLA

DÉctMA sExrA

-

DAs PENALTDADES

í6.1 A dêsistência ou o náo comparecimento da atraçâo artÍstica no dia designado para a realizaÉo do
evento implicará para a CONTRATADA o pagamento de indenizeção no valor corÍespondente a í00%
(cem poÍ cento) do valor deste contrato, sem prejuÍzo das perdas e danos ocasionados, liberando a
CONTRATANTE para proceder outra contÍatação.

clÁusuu
17,1

oÉcrnrtr

sÉrntl -

oA vrNcur.âçÃo Ao PRocEsso LtctrATóRlo

Este contrato Íìca vinculado à Inexigibilidade no O3A2O2O, cuja rêelização decorre de autorizaçào

da Secretarla de Desenyolviòento Económlco, Turlsmo e Cultura do MuniciPio, constante do
Processo Licltatório

no 04112020.

o parecer da Comissão Permanente dê Licitaçâo - CPL de
Materiais ê SeÍviços, nâ Inexlglbllldade n" 03212020, Contreto de Exclutlvldade do Artista e PareceÍ
17.2 São partes integrantes deste contrato

no.

074,2020 da Diretoria dê PaÍôceres da Secreta

a de Agsuntos JurÍdicos, independente de

transcrição.

'17.34 lavratura deste instrumento contratual decoÍÍe da solicitaçâo da SecretaÍia de Desenvolvlmento
Econômico, TuÍbmo e Cultuta do Munlclplo do Paulista, exarada no Ofíclo n'07412020.

cLÁusuLA DÉctMA orrAvA

- DrsposrçóEs

FlNAts

19.1 As questões decorÍentes da execução deste. instrumento, que nãoÌ possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de
qualquer outro, poÍ mais privilegiado que seja.

E, para flrmeza e validado do que foi pactuado, lavrou-se o presentê contrato em 04 (quatÍo) vias de igual

teor e fôrma, para que surtam um só sfeito, o qual, depois d6 lido, é assinado pelos representantes das
partes, CONTRÂTANTE e CONTRAT

e pelas testemunhas abaixo.

Paulista/PE, 2í de feversiro de 2020.

Leite Júnior
SecÍetário ds Desenvolvlmento Econômlco,

ITAMARACÁ PRODUçÕES LTOA
Contratada

-

EPP

TuÍlsmo e CultuÍa
Contratante

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista. oe.oov. bÍ CNPJ: 10.408.839/0001-1
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDrcOS

EXTRATO DO CONTRATO

O54I2O2O

N" CONTRATO:05412020
PROCESSO LICITATÓRIO NO: O4II2O2O .
MODALIDADE: Inexigibilidade n" 03212020

PORTARIA(S) DA C.P.L.: 07512020, datada de 2l de janeiro de 2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Att.25,lII, da Lei n' 8.66611993 e alterações.
CONTRATADA: ITAMARACÁ PRODUçÓES LTDA.

CNPJMF:

69.93 5.237 I 000 I -60

OBJETO: Contratação de empresa para apr€sentação artística no Carnaval 2020 do Município do Paulista,/PE.
VALOR TOTAL: R$ 35,000,00 (trinta e cinco mil reais).
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000822

ATMDADE(S): a053 (Promoção de Eventos e Agões Turistas)
ELEMENTO(S): 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas)

FONTE(S): 10010000 (Recursos Ordinários).
PRAZO(S): Vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do instrumento contratual, do dia 2l de fevereiro
de 2020 à 20 de junho de 2020. Execução no dia29 de fevereiro de 2020.
ASSINATUR Az 21 10212020.
Paulista/PE.

2

I

de fevereiro de 2020.

JORGE ROCHA LEITE JUNIOR
Secrelário Munícipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura

TERMO DE DESTGNAçAO DE SERVTDOR PARA FISCALIZAçÃO DE CONTRATO
Jorse Rocha Leite Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, através do presente
instrumento, designa o Servidor infra-assinado, somo responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente
Contrato, na fórma dos Art. 67 e73 da Lei no 8.666/1993, devendo informar à Administraçõo sobre eventuais vícios e
inegularidades, propor solugões e sanções que entender çabível 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 n' 8.666/1993
ou aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos reg'ulamentos
próprios, sem prejuízo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por oulpa ou dolo tenha dado causa.

. Matrícula:

Servidor/Fiscal:
Ír

C
to Econômico,

Turismo

e

Ciente: Servidorffiscrl

Cultura

PUBLICAçÃO NO DIÁRIO OFICIAL
. D.O.U:

__!_J_,

D.O.E.PE

(CEPE); /

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
3433-3636 E-mail: prefeituradopaulista@ibest.com.br CNPJ: 10.408.839/0001-

|
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Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17
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secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 822
Anexo: 0

20t02t2020

Data.

ValoÍ:

35.000,00

26
101
26-101
23 695

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - Á
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.A
2302
PROMOçÃO DO TURTSMO DO MUNICIPIO
Programa:
Modalidade: 0-Ordinário
No da Ficha: 1037
PRoMoçÃo DE EVENToS E AçÔES TURÍSTICAS
Proj/Ativ/Op Esp: 4053
Elem Despesa 3390.39 Outros Serviços de TercerÍos - Pessoa Jurídica
SEM APLICAçÃO
SubElem. Orç. 0099
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SUOtrlem tsmp . uzu
Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)
Data Homologação
No
No
Mod. da
ÔTgãO,
UNid OTç 26
UNid GESIOTA:

Licitação

Licitação

Contrato

0-Sem Licitacão

Aditivo

Data Final

Data Inicial

No

Favorec.: 28558 ITAMARACA PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 69 935.2371000'1-60 Insc. Mun:

lnsc. Estadual:

ldent.:

Endereco: RUA DR. SA PEREIRA, SN

BaiÍÍo: Janga
CEP: 53.401-000

Cidade:

Paulista
Fax:

Fone: 0000000000

Agência:

Cód.Banco:

Aq.

Histórico:

Unid. Quântidade

Valor

Unit.

Valor Total

Ref.. a contratação de Apresentações Artisticas
paIa o Camaval 2020 do Município do Paulista

29/02/2020
I

l:30h

-

Janga
Banda Pinguim R$ 35.000,00

Inexieibilidade n' 032/2020
Processo n" 041/2020

SubAçÕes

Saldo Atual

133.545,02

Saldo Ant. OÍç.

98.545,02

Materiel Rec€bido
Serviço PÍestado

Supíi IndiYidual

rentário
GOMES SI

HELINE ANDRADE

Agente
En

Pessoa Atesto Liquidacáo:
Dt

Atesto

Dl

-----...1

-------]

Previsão Pagamento

Liquidação

www publicsoít com br- Publrcsoff Contabilidade - veísáo 2020 15 10 0 -(83)3022-0800
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