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PREGÃO ELETRÔMCO NO OO9/2022

PROCESSO LrCÍTATÓRO No A13t2022

Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2022, de um lado o MUNTCípIO oe cHÃ GRANDE com sede e Foro da
Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizada à Avenida Sâo José, n" í01, Centro, Chã Grande-
PE' inscrita no C.N.P.J./MF sob o no í1.049.8061000í-90. nestê ato representado pelo Secretário de Educação.
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor pUUiico,
nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.4O2
SSP/PE' CPF no 027.009.26+í2, EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Fernandes de
Carvalho, brasileira, divorciado, comerciante, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de sltembro de 20.1g,
portador da Carteira de ldentidade no 3.581.163 SSP/PE, CPF no 649.468.864-00, no uso da atribuição que lhe
confere o ORIGINAL; neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a emprêsa Ell63 prómoções e
Eventos E,RELI llE. inscrita no CNPJ sob o n" 26.994.803/0001{0 estabelecida á Rua paulino Joaoúim de
Oliveira, No 206 - lndependência - Lagoa de ltaenga/PE - CEP: 55.840-000, neste ato representada por sua
representante legal, Sra. Reiane Cristina Jacirüo de tsrito de Souza, brasileira, casada, empresária, residente e
domiciliado eT_!?gga de ltaenga/PE, CNH No 02258400615 DETRAN/eE, CpFiMF No 7€.3ó1.2s4-15, doravante
denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é decorrente processo Licitatório n"
01312!?2 --Pregão Eletrônico no oogt2o22 - Ata de Registro de Preços n" 04212022- doravante denominadoPRocESSo e gue se regerá pela Lei Federal no 8.666 oL zt oe junhó de 1993, e modificações subsequentes;pelos termos cla proposta vencedora, parte inr-egrante deste contraio; ;relo estalra-lecrclo no Eártat e ser.ls aneros,pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princÍpios da Teoria Gàra oos Contratos e
as disposições de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

cúusuLâ PRIMEIRA - D9 OBJETO - Contratação de Empresa especializada para o fornecimento/tocação
de lnfraestrutura para atender oi eventos Municipais, conforme especificações e qüantioáoes indicadas no Anexoll, parte integrante deste contrato independente de transcrição.

Parágrafio Primeiro 'o presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

cúusuLA SEGUNDA - DA !|N4L|=DADE - O objeto deste contrato destina-se ao desenvotvimento dasatividades normais do Gabinete do prefeito do Município de Chá Grande, para ser utilizado durante a assinaturada ordem de serviço da Rota Ecoturística, entre o Ministro do Turismo e o prefeito desta Edilidade.

cúusutÁ TERCEIRA - DO PRAZO - Este contrato vigerá até 31 de dezembro de 2022, osquais serãocontados a partir da data de sua assinaiura, podendo ser proirogado, nos termos da legislação pertinente.

cúusul-A QUARTA - DO.VALOR E CONDIÇEES- DE PAGAMENTO - Atríbui-se a esse conrrato o vator de R$10.890'00(Dezmil,oitocentosaldoobjetoprevístonaCláusulaPrimeira,
para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conforme detathámento, i"grir,

CONTRATO N." 17512A22, QUE ENTRE SI CELEBRATI O
NUNrcíPD DE CHÃ GRANDE E A E"PRESA ELLOS
PROMOçõES E EVENTOS EtRELt ME, qARA OS F,,VS QUE SE
ESPECIFICA.

E EMPRESAS DE PORTE il 1
PARA

Í

ITEiI
QUANT.

12 Studio
R Diáriâ 10.890,0002 5.445,00
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MD. 01 aparelho de DVD player. 01 lntercomunicador entre as
mesas de e PA e de monitor com luz de chamada e com head sêt.
Fios e cabo8 para a ligaçâo de sistema 01 not book para gravaçâo
ou equipamento similer. MONITOR: 01 console digital 48 canais
com pr6amplificadores com recall para todos os canais, 16
auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização
paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores
dinânnno pa' canal 08 canais de 4ualizaçãa -e1 bandas
operacicnais com resolução mínima de 48 kHz. 01 processador de
sistems digital, estéreo com 02 entradas e 08 saídas para o side fill.
02 sr<le Íills com 02 sub woofer com 02 falanles de 19., e 02 cabGs
de 03 vias (graves médÍos e graves e médias altas). 24 caixas de
monitor (02 falantes de 12'ou 15'+ 61;ys de 2') ou similar.04
caixas de sub 1x18'. 04 cai)€s com UÊs vias (02 falantes de 1S', 02
falantes de 6'e um driver de 02") para monitoração da bateria- 03
sis'rÊi-trâs de r-rpriitores in êar sen-r fio inciiiin,io iones auiicuiaies.
1ff) cabos de micÍofones. 70 pedestais. 16 garras. 08 sub
multicabos de 12 viae. Microfones dinâmicos, 20 microfones
condensadores, 02 microÍones sem Íio UHF com frequência fixa, 02
microíones UHF com frequências variáveis. 12 Direct Box ativas e
passivas. Fios e cabeamentos para ligação do sistema, distribuiçao
de energia com

Parágraío Primeiro - os pagamentos serão efutuados mediante crédito em conta corrente da contratada, porordem bancária, em até 30 (binta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando marilidas asmesmas conciçôês iniciais de habilitação e caso nâo haja f,ato impeditivo para o qrár tenha conconído àcontratada.

Parágrafo segundo - os pagamentos serão realizados integralmenê, em correspondência com os serviçosefetivamente prestados no mês anterior ao do pagamento.

Panágrafo Terteiro - A nota fiscal deúdamente atestada deverá ser apresentada no setor contábÍ|, na sede decada ÓrgáolEntidade demand.ttt" conrJ*".ã'.."o (VER oRDEM oÊ ronrueguÉruioldÉnvrçol.

ParágraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratiada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do F_GfS. CRF, comprovando rcgularidade com o FGTS;b) C,ertidâo Negativa de Débitos Relativos a'Tributos FederaÉ, Díüda Aiúa da união e INSS,expedida pela Secretaria da Receita Federatdo Brasil;
c) certidão Negntiva de DébÍtos Trabalhístas - CNDT, expedida peta Justiça do Trabatho,cornprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a .lustiça Oo fraOãfÀqd) Prova de regularidade com as Fazendas eltaouai e Municipal do domicÍlio ou sede dacontratada.

PaÉgraÍo Quinto - .o pagamento será realizado,. após a apresentaçâo pela contratada da nota fiscaldevidamente preenchida e inãicaçao do banco, agência e conta üancária da empresa que receberá o valor doobieto.

PaÉgrafo sorto'Não haverá, sob hipótese arguma, pagamento antecipado.

Parágrafo séümo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquerobrigação- Esse Êato não será gerador de direito a reajustamérà õ;r"ç"" ou à atualização monetária.

Parágrafo oitavo ' A nqta fiscal que for apresentada com eÍro, ou _observada qualquer circunstância quedesaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, paã õàneçao e nesse ;á; prazo preüsto noparágraÍo primeiro será intenompido. A contagem do prazo'previsto para pagamento será iniclada a partir darespectiva regularização.

:,151=H".Nono 
'Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada nâo gerarão direito a quatquer

f$ffi.|écimo 
- A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscattfatura com cNpJ/MF diverso do registrado

Parágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos doembalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, fiscais,qualquer ouúa natureza resultanles da execuçáo do contrato.

frete,
ou de
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CúuSuua QUINTA - oa aruluzaçÃo uouErÁnle - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variaçâo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a
data de sua efutiva realização.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilÍbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisÍvel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
rnediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de
documento(s).

cúUsULÂ SÉflMA - DA ExEcUCÃo Do oBJETo Do coNTRATo - os Serviços deverâo ser prestados na
forma estabelecida no Anexo I (fermo de Referência) do Edital. nas quanüdades. qualidades e padrôes cotados. e
deverão ser fomecidos de acordo com o estipulado no Edital, observado o prazo de montagem e desmontagem do
Equipamento locado.

Parágrafo Primelro: Os bens/serviços serâo recebidos provÍsoriamente no prazo de 0S (cinco) dias, pelo(a)
responsávd pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificaçâo de süa
conformidade com as especificações cpnstantes neste Termo de ReÍerência e na proposta.

Parágrafo Segundo: Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificaçôes con#ntes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituÍdos no prazo de 02
(dois) dias, a contar da notifica@o da contratada, às suas cuslas, sem prejuízo da aplicaçâo das penalidades.

Panágrafo Teffêiro: Os bens,/serviços serão recebidos definitívamente no prazo de 0S (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade <io material e consequente aceitação
medianE termo circunstanciado.

Panágraío Quarto: Na hipótese de a verificação a que se refere o subÍtem anterior não ser procedida dentro doprazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definiüvo no dia do esgotanento Oo
pruim-

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou definiüvo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resuttantes da inconeta execução do contrato

Parágnafo Sexto - Será designado o seMdor José Max Lins, matrlcula O0O4g3, Diretor de Turismo, como
GESTOR DO COI{TRA_T^O-9 o_1ryilorÂugusto Vic{or Silva Campos, MatrÍcuta sz+'gei, §ecretário Municípat de
Planejamento, como FISCAL oo coNTRATo, responsável pelo aàmpanhamento e fiscdiáção da prestaçâo de
servÇo, anotando em registro próprio todas as oconências relacionadas à execução e derterminaçao, tudo-o que
for necessário à regularizaçâo de falhas ou defeitos observados na execução do Cóntrato.

cúusuLA olTAvA - DA SUBCONTRATAÇÃO - A subcontratação depende de autorizaçáo préúa daConffiante,aguemincumffitaçâocumpreosrequisitoioequãrmàçàotécnica,alémda
regularidade fiscale habalhista necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilídades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorizaçáo do Município de Chã Grande.

la.ágrat Segundo - Em qualquer hipótese.de subcontrataçáo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coorOlnaçao das atividades da
subconhatação' bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumpriménto das obrigações
contratuais conespondentes ao objeto da subcontratação.

cúusulA NoNA - DA§ oBRIGAÇÕES DA CoNTRATADA - É responsabitidade da CoNTRATADA aexecução objeto conhatual em estreita observância Oa tegislação vigente para contrataçÕes públicas, as
especificaçôes técnicas contidas no edital e seus anexos, Uem éomó em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigações:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçÕes, conforme especiftcações, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicaçôes referentes a: descrição de cada modelo, procedência e prazo de entregalmontagem;item,
b) No caso da necessidade de auxílio na execuçâo dos fica em
a admissão do auxiliar, a cobertura SUAS de todo proteção
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individual - EPl, necessáío para execução do trabalho zelando assim pela integridade do mesmo e a
garantia da qualidade do trabalho realizado;
c) Seguir toda a legislação vigente, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança e higiene do
trabalho;
d) Toda a estrutura deverá ser disponibilizada e montada/instalada no local definido pela Secretaria
solicitante, no Município de Châ Grande/PE, sendo que a montagem deve ser de acordo com o indicado
no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cada item para a data do evento, para fins de vistoria e
fiscalização, bem como, ensaios e demais atos necessários à execução do evento, devendo apresentar a
documentação específica exigida item a item a exemplo da ART, Laudo Técnico e outros que o objeto
assim o exigir seguindo o prazo de antecedência definido,
e) Toda a estrutura deverá ser desmontada imediatamente após o enceramento do evento, conendo as
despesas refersrtes à rnontagem e desmontagem por conta da Contratada, bem como o frete, carga,
descarga, guarda e seguÍança dos equipamentos e/ou esúutura antes e após encenamento do evento;
f) Os equipamentos/estrutura e serviços fornecidos,/prestados deverão estar garantidos contra quaisquer
defeitos inclusitre de montagem e desmontagem, conendo à conta da Contratada todas as
responsabilidades e despesas sobre o fornecimento, instalação, frete, montagem, desmontagem, carga e
descarga, eníim quaisquer outros ônus que porventura possam surgir na execução do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vÍcíos e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei No 8.078, de 1990);
h) Substituir, Íeparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nese Termo de Reúerência, o objeto
com avarias ou defuitos;
i) Comunicar ao Gontratante, no prazo máximo de 24 (vinte e guatro) horas que antecede a data da
entrêga, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;j) Manbr, duÍante toda a execução do coíürato, em compatibilidade com as obrigaçõs assumidas, todas
as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k) lndicar preposto para repÍesenta-la durante a execução do contrato;
l) Não tÍansfuÍir a terceiros, por qualquer úorma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
ryb-contratar qualquer das prestaçôes a que e§á obrigada, exceto nas condições aúorizadas no Termo de
Rebrência ou na minuta de contrato;
m) Não permitir a utilização de qualguer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendh pa,a os maiores de quatoze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de deeoitã anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
n) Responsabilizar-se pelas despesas com tribúos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comelciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestaçâo de garantia e quaisquer outas que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
o) Arcar com as despesas de frete, carga e descarga inclusive entregas em finais de semana e briado e
fora do hoÉrio comercial;
p) Atender ao chamado do Contratante para assinatura do Contrato ou Ata de Regisfo de Preços no pr.vo
máxirno de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação por escrito;
q) Coordenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, os serviços contratados, bem
com-o, exPressElrnente rcconhecer e declarar que assume as obrigações decorrentes do contrato;
r)_ É de rgnonsabilidade da Contratada a emissáo do Laudo têcnico e ART de montagem INCLUIilDO
TODAS AS DESPESAS ATINENTES Â EMISSÀO DE REFERIDOS DOCUMENTOS;
s) Emitir ART e o Laudo Técnico, que deverão ser apresêntedos ao fiscal do contrato até o quinto dia útil
que anteceder o. evento.

cLÁusul-A DÉclHA - DAs oBRIGAÇÔE§ DO CONTRATANTE - São obrigações do Município de chã
Grande/PE:

a) receber o material/serviço no local, data e hoÉrío;
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos beníserviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulãridades verificadas no objeto
fomecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de Comissão/servidor
especialmente designado;
e) efefuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao fomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos-

cúusuLA DÉCIMA PRIMEIRA _ DAS PENALIDADES - COM fuNdAMENtO
10.520t2002, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de
cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;

até 30% (trinta por cênto), do valor estimado

no Art. 7' da
Municipal, pelo

Lei Federal n.o
prazo de até 5
ARP e demais

V
AV. Sõo José. no 101, Cenlro, Chô Gronde-PE, CEP 55.636-m0

E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.br 
I

Telefone: 8I 3537-I 140 | CNPJ: I 1.O49.80ó/000I-90
Site www.chogronde.pe.gov.br



Chã Grande
l/a.t fÇt* ilrtÍtl,

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execugão do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no pftvo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Não manüver a proposta;
g) Deixar de entegar documentação exigida no certame;
h) Coneter fraude fiscal;
i) Fizer declaraçâo falsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alíneas "a", "d", "e", "f , "9"; "h' e "i', será aplicada multa de no
máximo 300,6 (trinta por cento) do valor do contrato.

ParágraÍo Segundo - O retardamento da execução preüsto na alínea "b", estará configurado quando a
Conffiada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fomecimento;

b) Deixar de rcaltzar, sem causa justificada, as obrigações deÍinidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

PaÉgrafo Terceiro - SeÉ deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de
que trata a alínea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razáo do Parágrafo Sexto.

Parágrdo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará configurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item PaÉgrafo Sexto desta
cláusula, respeitada a graduação de infraçôes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumuldivamente.

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado guando a Conhatada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no
8.666/1993.

Parágrub SeÉc Pelo decsumprimento das obngaçÕes contratuais, a,^.dministração aplimÉ multas ccnforme a
graduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 3

1

T

Grau da lnfiação
1

Pontos da lnfração
2

2 3
3 4
4 5
5 I
6 10

Grau Gorrespondência
1 o valor da ordem se reÍere oa da
2 sobre o valor da fornecimento a daSE
ó sobre o cie fornecimento a o ciaSE
4 1,6% sobre o valor da ordem de que se refere oa
5 sobre o valor da ordem de mento a se refere o da
6 4,0oÁ sobrq o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

lEm Descriçâo Grau lncidência
1

Executar fomecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar 2 Por Oconência

2
Fornecer informação pérfida de fomecímento ou
licitado por outro de qualidade inferior

substituir material
2 Por Oconência

3
Suspender ou intenomper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os fornecimentos contratados. b

Por dia e por tarefa
desiqnada

4 Utilizar as dependêneias da Conlratante para fn_s diversos Ao oq+o docontrato. I -ff,]\ 5 PI§)ePnêncla

{
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5
Recusar a execução de fomecimento determinado pela Fiscalização,
sem motivo iustiÍicado.

5 Por Ocorrência

6
Permitir situaçâo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano
físico, lesâo cqrporal ou consequências letais. b Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorizaÇão prévia. 1

Por item e por
oconência

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1
porPor item e

oconência

9 estabelecidohorárioCumprir contrato determinadooupelo pela
1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinaçáo da para controle de acesso de seusFiscalização

1 Por Oconência

't1 2 Por Ocorrência

12

formal ou instrução complementar da

dos doitensCumprir econtrato anexosseus nao previstos
tabelanesta de multas, reincidênciaapós formalmente notificada pela

Cumprir

Enbegar a contratual eventualmente nos termos e

3
porPor item e

oconência

13
1 Por dia

Parágrafo Séümo - A sanÇão de multa poderá ser aplícada à Contratada juntamente com a de Ímpedimento delicÍtar e clntratar estabelecida no Capuf desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As inftaçôes serão consideradas reincidentes se, no prazo cle 07 (sete) dias conidos a contarda aplicação da penalidade, a Contratada cometer a me$Ta infraçãó, ca'oenao a apiàçaá ãm dobro das multascoirespondentes, sem prejuízo da i-escisão contatual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicaçáo dePenalidade - PAAP, devendo ser observado o disi:osto no Decreto Estadual no 42.1g112015 e no Decreto Estadual
no 44.%:ü2017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento aser efeti.iado ao a;ntrata,io.

Parágrafo Í)ácimo Primeiro - Apóg esgotados os meios de execução direta de sançáo de multa indicados noParágrafo Décimo acima, o contratado será notiÍicado para recolher á importância devida no prazo de 15 (quinze)dias, contados do recebimento da comunicação oficial.

PaÉgrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágraío Décimo Terceiro, o contratanteerx.;arnirúurá a nruita para coblarrça judiciai.

Parágrafo Déckno Terceiro - Â Administração poderá,. em situaçôes excepcionais devidamente moüvadas,efutuar a rdenção cautelar do valor da multa antes àa conclusão oô pià".oir"nto administraüvo.

cúusulá DÉquA SEGUNDA - DA RESclsÃo - A inexecução totat ou parciat do presente contrato ensejaráa sua rescisão, com as consequênciffiJiiffiais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro lna.diEolçmgnto l4npptável à . contratada - O contratante poderá rescindiradministrativamente,opresentertígo78laXlleXVlldaLei8.666lg3sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenizaçáo, 

'sem 
prejuízo dãs penalidad"" pàrtin"nt"s em processo

administrativo regular.

Parágrafo segundo -.o presente contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a oconência dahipótese prevista no inciso XVll do artigo 7g Oá t_ei A.OOOlgg.

Parágrafo Terceiro - o presente Gontrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;
Eyli9l a termo no processo de licitação, desde que nala convànián"i, p"r, a Administração. Artigo 79, il da Lei8.666193.

Parágrafo QuaÉo - Este Contrato
vigente. Artigo 79, tttda Lei8.66ô193.

poderá ser rescindido nos termos da processual

AV. Sõo José. no l0t, Centro, Chõ Gronde-pE, CEp SS.ó3ó-OOO
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.br 
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Chã Grande
tlu,. lla* tfifa

Parágraío Quinto - Quando a rescisão ocorer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Leí
8.666193, sem que haja culpa da contratada será estã ressarcída dos prejuízos regularmente comprovados que
hower sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei8.666/93.

PaÉgrafo Sexto - A rescisão adminístrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada.
Artigo 79 parágrafo 1o da Lei8.666/93.

cLAusuLA DÊclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

PaÉgrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

CIáUSUI-A DÉCImA QUARTA - DOS REGURSoS ORÇAi,|ENTÁmOS - As despesas deconentes deste
Contrato correrão por conta dos recursos a seguir especificados: Órgão: 2O0O - Gabinete do Prefeito - Unidade:
2001 - Gabinete do Prefeito - Atividade: M131.4A9.2.17 - Realização de Atividades de Cerimonial e Eventos -
Elemento de Despasa: (132) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurÍdica.

cLÁusuLA DÉcmA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CiVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razâo de açáo ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, indeoendentemente de outras cominações contratuais ou legais a que süver su.Íeita: não
excluindo, ou reduzindo esta responsabilídade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artígo 70 da
Lei8.668193.

cúusulÁ oÉclMA sExTA - Dos AcRÉsclMos E suPREssÕEs - A quantidade iniciatmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo prinreiro do artigo 65 da Lei no
8.666t93.

CúUSULA DÉctMA SÉTIMA - oAS ALTERACÕES - As alterações, porventura necessárias, ao bom, e fiet
cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo
Aditivo.

CúUSULÀ DÉCIHA OTTAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca de GravatíPE,
excluido qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito
legal, na pÍesença das testemunhas que também assinam.

Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo
e Juventude

Reiane

;rt&$" /o,#/"
cPFrüF N" ózz.oos.zs+-r z

Ordenador de Despesa

1o§ ô2 Br\ - 6a

de Souza
ELLO3 PROMOçÕES E EVENTOS E|RELT ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF

No

Ordenador de
Secretário de Governo

06 3 ,157 ? . Ç,1
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