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CoNTRATO No.055/2020
PRocEsso lrcrrlróruo No 043/2020
INEXIGIBILIDADE NO 034/2020

coNTRATAçÃo oe EMPRESA PARA APRESENTaçÃo
lnrlsnca lro clnrunvAL 2020 Do MuNlciplo oo

, I , PAUL|STA, CELEBRAM O ItltUtilCÍpto DO PAUL|STA E A

'. r Eüglffâ 

"i'"1+H'"['"=351'?Eot!l'f'oo 
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O ttlUnrcíplo DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede naPraça 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 Prefeito Geraldo
Pinho Alves , 222 - Maranguape | - Paulista/PE, neste ato representada, por seu Secretário, nomeado
através da Portaria no. 999/2019, Sr. Jorge Rocha Leite Júnior, brasileiro, casado, publicitário, portador

da Cédula de ldentidade n" 4481830 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n". 847.827.654-87, residente e

domiciiiado nesta cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: FABIANO KLEBER DE ALMEIDA DINIZ EVENTOS, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 35.789.566/0001-29, com sede na Rua DoutorVirginio Marques n" 75, Loja

16 - Galeria Caxangá, lputinga - Recife/PE , CEP: 50.731-330, neste ato representada por seu Titular, Sr.

Fabiano Kleber de Almeida Diniz, casado, empresário, portador da Cédula de ldentidade n' 4809097
SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o no 848.989.094-34, residente e domiciliado na Rua São Francisco, no

51, Apt. 1502, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.420-110, doravante denominada
simplesmente CONTRATA DA.

FUNDAMENTAçÃO JUR|DICA:

Fundamenta-se o presente instrumento no Processo n'043/2020, Inexigibilidade no 0'3412020, elaborada
pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, instituída por meio da PoÉaria no

O75|2O2O, datada de2l dejaneiro de2O2O, regida pela Lei no8.666/í993 è suas alteraçÕes posteriores,

cujo relatório conclusivo da Comissão Permanente de Licitaçáo 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
ARTiSTtcA No cARNAvAL 2o2o Do MtlNtciPto Do PAULISTA/PE, nos dia25 de fevereiro 2020.

/
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREçOS

O custo com a contrataçâo das atrações artísticas corresponde à importância de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), conforme descrição da tabela abaixo:

€

&

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.í A CONTRATADA fica obrigada a apresentar
predeterminados, conforme tabela constante da cláusula
referènte à prestação dos serviços artísticos a serem

as atraçóes artísticas contratadas
segunda, conforme cronograma já
executados nos locais indicados,

Praça Agamenon Magalháes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53'401441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista,pe.oov.br CNPJ: '10.408.839/0001-17

NOME DA
ATRAçÃO

DATA/LOCAL HORÁRIO
QTD.

APRESENTAçÃO

VALORES (R$)

UNITARIO TOTAL

Palhaço Choçolate
2510212020

JARDIM

PAULISTA

16:00h 1 30,000,00 30,000,00

Valor Total Global
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solicitaçáo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura do Município do
Paulista.

clÁusull euanrl - Do AMpARo LEGAL

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realizaçáo da Inexigibilidade no 03412020, realizada com
fundamento noArt.25, inc.lllda Lei no8.666/1993 e alterações posteriores.

4.2. A prestaçáo do serviço artÍstico foi ratificada em favor da GONTMTADA, conforme despacho do
Prefeito do Município do Paulista, exarado no Processo Licitatório n" 04312020.

4.3. O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade n"
em consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

cLÁusuLA eurNTA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo

03/112020, para tanto deve ser interpretado

5.1 A execução 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
Geraldos Contratos e as disposiçóes de Direito Privado, na forma do AÉ. 54 da Lei8.666/í993 e alterações
posteriores, combinado com o inciso Xll, do Art. 55, do mesmo diploma legal.

cúUSULA sExTA - DA UGÊNCIA E DA EFICÁCIA

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 fevereiro de 2020 a 20 de junho de 2020, sendo os dias de execução o dia 25 de
fevereiro 2020, como já determinado e descrito na cláusula segunda deste contrato, podendo ser
prorrogado nos termos delineados na Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAçOES DO CONTRATANTE

7.1 Caberâ à CONTRATANTE:

7.1.1. 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 Secretaria de
Finanças do Município do Paulista e desde que o serviço contratado esteja em conformidade com a
solicitação efetuada pelo CONTRATANTE;

7.1.3. Exigir, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura
que a CóNTRATADA apresente comprovante de quitação de regularidade ãutoral no prazo

estabelecido no presente instrumento contratual.

cLÁusuLA orrAVA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

8.'l Caberá à CONTRATADA:

8.1.í. Desempenhar os serviços de forma precisa e eÍicaz',

8.í.2. Efetuar os serviços de acordo com as determinaçóes da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Cultura observadas as determinaçóes estabelecidas neste contrato, bem

como as normas legais incidentes sobre a relação jurídica administrativa;
8.1.3. Os danos causados pela CONTRATADA, ainda que culposos, serão de

responsabilidade, respondendo, por isso, penal, civil e administrativamente;
inteira

-:-ii\-qt
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-
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8.'1.4. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com alvará, licença,

direitos autoíais, bem como outras que se Íizerem necessárias para a apresentação artistica,

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

8,'1.6. Caberá também à CONTMTAoA a responsabilidade com os encargos do ECAD e com a
Ordem dos Músicos.

8.1.7 Apresentar à CONTRATANTE cópia dos contratos flrmados com as apÍesentaçÕes aÍtísticas,
bem como os comprovantes de pagamento.

ctÁusute rot'te - oAS oBRIGAçoES soctAls, coMERclAls E FlscAls

9.í À CONTRATADA caberá, ainda:

9.í.1. 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 fuÀcionários não manteráo nenhum vínculo empregatício com a CONTRÂTANTE;

9.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes estabelecidas
na legislação específica 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, ainda que

acontecido em dependència da CONTRATANTE;

9.'l,3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a

prestação do serviço artístico, originariamente ou vinculada por prevenção, conexáo ou continência;
e

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comercìais resultantes da

execução deste contrato.

9.1 A inadimplência da CONTMTADA, com reÍerência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não

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

onerar o objeto deste conÍato, razão pela qual a CoNTRATADA renuncia exprgssamente a qualquer

vÍnculo de solidariedade com a Administração da CONTRATANTE.

cr-ÁusuLA oÉcrma - DAs oBR|GAçÕEs cERA|s

iO.i É expressamente protbida, por parte da CONTRATADA, durante a execuçáo deste contrato, a

contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE

10.2 A CONTMTADA fica proibida de veiculaÍ publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.

'10.3 É vedada a subcontratação de outÍa empresa para a prestação do serviço artistico

ocorrer no endereço e horário indicados pela Secretaria de

Cultura, conforme especificado na tabela contida na Cláusula

cúUsuLA DÉCIMA PRIMEIRA - DIA E LOCAL DA APRESENTAçÃO ARTISTTCA

11.1 A apresentaçáo aÍtística deverá
Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Segunda deste contÍato.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 5330144
Fone: 3433-3636 E-mail: pg.q!9!ê@pÊ.s.!g!gpe.9-qyil CNPJ: 10 408 839/00



@
PREFEITURA DO

Poul.isto
g''*tu,p*d.Fd

SEcRETARtA DE AssuNTos .luniotcos

cuÁusull oÉcrrrlrl s Ec UNDA - Do AcoMpANHAMENTo E oA nscauzlçÃo

í2.1. 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,
Tutismo 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 adoçáo das medidas necessárias.

í2.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, durante
o perÍodo de vigência deste contrato, para representá-la sêmpre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

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

Nota de Empenho n" 2020-000000820

Atividade: 4053 - Promoção de Eventos e Açoes Turísticas

Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

Valor do Empenho: R$ 30.000,00 (tinta milreais)

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 a apresentação/entrega da Nota Fiscalque deverá estar
devida e obrigatoriamente atestada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e

Cultura.

'l4.2Fica 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.

14.3Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem
ônus oara a CONTRATANTE.

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

Finanças do MunicÍpio do Paulista.

14.5A CONTRATANTE poderá deduzir de 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 liquidação gualquer

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços ou de atualização monetária por

atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

15.í O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/1993 e alteraçÕes

devidas j ustificativas.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - PaÚlista/PE CEP 53.401441'
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@paulista.oe.qov.br cNPJ: 10.408.839/000' '-17
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cLÁusuLA DÉcrMA sExrA - DAs pENAL|DADES

16.1 A desistência ou o não comparecimento da atração artÍstica no dia dêsignado PeÊ a raelì,zaçào do

evento implicará para a CONTRATADA o pagamento de indenização no valor conespondente a 100%
(cêm por cento) do valor d€ste contrato, sem'prejuÍzo das perdas e danos ocasionados, liberando a
CONTRATANTE para proceder outra contralação.

cúusuua oÉcrml sÉrtua - DA vtNcul-AçÃo Ao PRocEsso tlctrntÓnto

17.1 Est6 contÍato fica vinculado à Inexiglbllldade no 03rU2020, cuja realização decorre de autorizaçâo
da SocÍetarla de Desenvolvlmento Econômlco, Turlsmo e Cultura do Munlclplo, constante do

Proceaao Llcltatórlo no 043/2020.

í7.2 São paÍtês integrantes deste contrato o pareceç de Comissão Permanente de Licitação - CPL de

Materiais e Serviços, na Inextgtbllldade n'03412020, Contrato de Excluslvldade do AÍtbt8 e PareceÍ
no, O72J2020 dâ Diretorla de Pareceres da Secr€tarla de As3untos JurÍdico3, independente de

transcrição.

17,34lavratura deste instÍumento contÍatual decorrê da solicitaçâo da Secr€terla de Oasenvolvimento
Econômlco, Turismo e cultura do Munlclplo do Paullsta, exarada no OÍlcio n" 07912020.

cLÁusuLA oÉetÍvtA otrAvA - DlsPoslçÔEs FlNAls

,19.1 As questóes decorrentes da execução deste insÚumento, quê não possam ser dirimidas
administraìivamente, serâo procêssadas e julgadas pelo Fo/o da Comarca do Paulista, com €xclusâo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para ÍÌrmeza e vali{tade do que foi pactuado, lavrou-se o presente conìrato em 04 (quatro) vias de igual

teor e forma, para que surtam um o qual, depois de lido, é assinado pelos representantes das
partes, CONTRATANTE e ADA, e pelas testemunhas abaixo

Paullsta/PE, 2'l de fevereiro de 2020.

Turismo e Cultura
Contratante

n

oro-}

t) 'c-,
Jorfi/Rdcha Lelte Júnior

Secre[ário de Dêsenvolvlmênto Econômlco,
'Í De Atmeida Dlnlz Evontos

oí214(Á 234-25 /?/-*aq -ï9

. Praça Agamenon Magalhâes, s/n, Centro - PaulistaiPE CEP 53 401441. D=
Fone: gig3-ã630 E-mail:-peUr9!A@pê.C!Sle.peg9y.bI CNPJ: 10.40E.83910001-V-

rç
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EXTRATO DO CONTRETO OSSIZOZO

N" CONTRATO: 0S5D020
PRocEsso t lcttlrónlO No: 043/2020

iro de 2020. /
6/1993 e alterações.
INIZ EVENTOS.

A PARA APRESENTIÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2O2O DO
de fevereirb 2020.

ais).

TO(S): 3390.39 (Ourros Serviços de

'datade sua assinatur4 qual seja, de 2l .

o dia\25 de fevereiro 2020.

ASSINATURA: 2IIO2I2O2O

Pauf ista./PE, 2l de fevereiro de 2020.

JORGE ROCHA LEITE JUNIOR

TERMO DE D DE CONTRATO

vimento Econômico, Turismo e Cultura, através do presente
nsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do iresente
evendo informar à Administração sobre eventuais vÍcios e

bível para a regularização das faltas e defeitos observados.

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.

O DIÁRIO OFICIAL
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Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001'17
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 820

Data 20t022420 Anexo: 0 Valor: 30.000,00

ÓTgãO: 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
UNid OTç 26.10'í SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - A

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

Programa: 23 695 2302
N" da Ficha: 1037

PROMOçÃO DO TURTSMO DO MUNTCIPTO

Modahdade: 0-Ordináno
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 - (Ordrnário, não vinculado)

Mod. da Licitação N" Licitação No Contrato Data Homologação
0-Sem Lrcitacão

Aditivo N' Data Inicial Data Final

Favorec.: 12596{ Fabiano Kleber de Almeida Diniz Eventos
CPF/CNPJ: 35.789.566/0001-29 lnsc Mun:

ldent :

Endereco:
Bairro:

CEP:

Cód.Banco:

Rua Doutor Virginio Marques, LoJa 0016,

lnsc Estadual

Galeria Caxanga, 75
Cidade: RECIFEIPUTINGA

50.731-330

'-1Vs' 
rura.

Fone: Fax:

Aq HistóÍico: Unid Ouantidade Valor Unit. Valor Total

Rei, a cont.atação de Apr€sentações AÍístiças
paÍa o Camaval 2020 do fúunicipio do Paulista
2510212020 - Jardim Paulista
PaÌhaço Chocolatc R$ 30.000,00
Inexigibilidade n" 034/2020
Processo n' 0043/2020

SubAçÕes

Saldo Ant orç 198.545,02 Saldo Atual 168 545,02

Eíít _____J_l_

Emll
Pessoa Atesto Liouidacão:

Dt Ateslo Dt Previsão Pagamento

Liquidação

írio

Agente OrçamentáÍio

www publicson com b. - PLrblicson ContãbilÉede - versão 2020 l5 10 0 -(83)3022-0800
PrcÍeitura da Cidade do Pautista CNPJ 10 408 839/0001-17 Praça Agamenon Magalhães, S/N Cep 53401220 Centro, Pauttstã,PE fone:


