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PREGÃo ELErRôNrco N. oo9/2022

PRocEsso LtctrATóRo N. oí3/2022

CONTRATO N." 17612022, QUE ENTRE SI CELEBRAI' O
t uútclpto DE cHÃ GRANDE E a EMPRESA poRTAL
pRoDuÇÁo E pRort oçÂo DE EvENTos LTDA E, qARA os
F'IVS QUE SE ESPEC'F/CÁ.

Aos 10 (dêz) dias do més de junho d€ 2022, de um lado o trUNlCíPlO DE CHÂ GRANDE com sede e Íoro ern
PeÍnambuco, localizada à Avenida São José, no 101, Centío. Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n"
í í.0/t9.8{r6/O0Oí §0. neste aio ÍeDÍesentado Delo Secretárao de EducâÉo. EsDortes. Cultura. Turismo e
Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor Público, nomeado por meio do Decreto No
036 dê 01 de sêtêmbro de 201E, portadoÍ dâ Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.26+12,
Etl COHJUNTO com o Secretário de Govemo, Sr. Sérglo Femandes de CaÍvalho, brasil€irã, divoÍciado,
comerciante, noíneado por meio do Oecreto No 036 de 01 de setembro de 20'18, portadoí da Carteira de ldentidade
no 3.581.163 SSP/PE, CPF n' 649.468.864-00, neste ato denominado simplesÍneÍte CONTRÂTANTE, e a
empresa Portel PÍoduÉo de Evêntos LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n" 28.296.87U000í{5, estebelecidâ à
Rue Joee Albuquequê de Carvalho No 105-Peixinhos- Olanda/PE -CEP 53.23G33O. neste eto reoresenlada
poÍ sêu represêntanto legal, Sr. Rinâldo Mourâ de Oliveira, portador da Carteira Nacional de habilitação No
O0U267?739, expedida pelo DepaÍlameí o Estadual de Trânsito de Pemambuco. CPFruF No 318.674.E04-ô8,
doravanta dênominada CONTRATAOA, pacluam o pÍesente Contrâto, cuja celebraÉo é decorrente PÍocêsso
LicltatóÍio n'0í3/2022 - Prcgão ElstÍônico no @9/2022 - Ata de Registro dê Preços n' 04í/2022 - doravante
denominãdo PROCESSO e que sê regeÍá pela Lei Federal n'8.666 de 21 de junho de í993, e modifcações
subs€quantes; p€los têrmos da proposta vencedora, parte integrante deste contrâto; pelo eíab€lecido no Edital e
sêl.ls ânexos, nêlos ôÍecei!ôs de dirârto prihlico, âf'licândo-seJhes §'.'nlê,.tivamente, {ls pÍincíÍlios da -leana Ceíat
dos Contratos e as disposiçÕes de direito privedo; etendidas as cláusulas, e condiçôês que se enunciam e seguiÍ.

cúusuLA PRIüEIRA - DO OEJETO - CoÍtrataÉo de Empresa especializada para o fomecimentortocação
de lnÍraêsuutura para atendeÍ os eventos Municipais e demais Ôrgãos Participantes, coníorme êspecmcaçóes e
quantiddes indicadas no Anexo ll, parte integrante de§e contrâto independente de transcrição.

PaÍág!^afo PÍimêirâ - O pÍesenle Contrato não podêrá sâÍ objer.o Ce cessão ou traní€rência, no todo ou 9Í p3r19.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA FII{ALIDADE - O objêto deste Contrato destina-se ao dêsenvotvimento das
atividades noímais do Gabinete do PÍefeito do Município de Châ Grande, para sêr utilizado durante a assinatura
da Ordem de SêÍviço da Rota Ecoturística, entre o MinistÍo do Turismo e o Prefeito desla Edilidadê.

cúusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - Este ConÍato vigerá atê 3í de dêzembro de 2022, os quais seÍáo
^^^r-,4^c - Â--i.,4- i..-.aê ^,,- ---i^+ i- tâ^iêtâ^a^ ^^*;-â*^rerr,ev t,úrnI-rr\!.

CúUSULA aUARTA - DO VALOR E cOl{DlÇÔES DE PAGA ENTO - Arribui-se a esse Contrato o vator de Rt
9.470,00 (Nove mll, quatrocentos e setonte Íêal3) referente ao valor totãl do objeto previsto ne Cláusula
Priíneira, para a totâlidade do peíodo rnencionado na Cláusula Terceira, confoÍme detalharnento e seguir:

ÍTEU - EXCLUSIVO PARA iIICROEIíPRESAS E EMPRESAS DE PÊOUENO PORTE o /l8, lll da Lei 123/2006)

ITEII DÉSCruçÂO MARCA uNo. OUANT.
Valo.Cs

05

'ierl(ia Tipo Vi. ienda sn sstruiura ÍÍletáii;a tubuiaÍ rnedindo ô,00ír
x 6,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível
tiDo nirlht & day ou similar nâ coÍ branca. oé direilo de 2.50m de

Fabricaçáo
oÍóotie

âllura com calhas uüars em vinil

11 Fêelling DiáÍia 04 1.480.00 5.920.00

com o de $

Parágrafo Prim€iÍo - Os pagamentos serão eíeluados mediante cÍédito em conta corrente da contratada, poÍ
oÍdem bencária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do Íecebimento definitivo, quando mantidas as
Ínesmas condições iniciais de habilitaÉo e caso não haia Íato impediüvo para o qual tenha concoÍrido à

Parágrafo S€gundo - Os pagamentos serão Íealizados anteg[almente, em corrêspondência com os serviços
efetivam€nte prestados no mês entêrior ao do pagamento

Dráía 10 355.00 3 550 00

Locaçào de porbis lrell;ado em q 30 10 x 03 portâis de box truss:
portais êm box m€dindo i0x5m - portais coníeccionedos em q30,
box truss, coíh hasteârnento, É de gâlinha ou sapatas de acordo

Unitá.io Total
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Chã Grande

PaágraÍo TeÍ€eiÍo - A nota fiscal devidamente ateíada deveÍá ser apresentada no setor contábil, na sede de
cada Órgão/Entidadê demandante conforme o câso (VER ORDEM OE FORNECIMENTO/SERVIÇO).

Parágrefo quaÍto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certifcâdo de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidáo Negativa de Débitos Relativos a Tribúos Federais, Oíüda Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretâria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Írabelhistâs - CNDT, expedida pele Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de dêbitos inadimplidos perantê a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidede com as Fazendas Eíaduale Municipaldo domicÍlio ou sede dacontratada.

Parâgraío Quinto - O pagnmento será Íealizado, após a apresertação pela Contíatada da nota fscal
deüdaínerÍe preencfiÉa e iÍÉk aÉo do banco, agência e conta bancária da êmpresa que ÍecebeÉ o valor do
objeto.

Paftágrrío §arb - Nao har€rá, sob hiÉtBe alguma, pagemênto antecipado.

ParágÍaIo Sétimo - l{enhum pagamento será êfetuado à adjudicatáÍia enquanto pendenle de liquidaçáo quahuer
obÍigaçáo. Essê hto não sêÉ gerâdor de direito a reajustamento de preços ou à atualizaÉo mon€tária.

Parágrsío Oitavo - A notá fiscal que ÍoÍ apÍesentada com eÍro, ou observada qualquer circunstância que
desaconsdhe o pâgâmênto, sêrá devolvida à contalada, para coneção e nessê caso o prezo previío no
parágrab pÍimeho será intenompido. A contegem do prao previío para pâgemento será iniciada a partir da
Íespecliva Í€gularização.

ParágÍdo l{ono - Everúuais atrasos nos pagamêntos imputáveis à contratada náo geraÍão direito a qualquer
atualizaçào.

ParágrâÍo t ócimo - A adiudicatária nâo poderá apresentar nota fiBcaufatuÍa com CNPJ/MF diverso do registrado
no Conffio.

PaÉgnío DÉcimo PÍlmeiro - Deverão êstâr inclusos noa preços epresentados todos os gastos do ftete,
embalagem e todos ê quabquer tributos, sejem êlês sociais, tÍabalhbtas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
quelqueí ouüe náuíeza resuttentÉs da execuçáo do confato.

CLÂUSUIá OU TA - DA ATUAUZACÀO IONETÁR|A - Oconendo atraso no pagamênto, e desde que para
tanto, a contratada não tenha conconido dê alguma forma; heverá incidência de atualÊeÉo monetária sobre o
valoÍ deüdo, pda vaÍüaÉo acumulada do IPCA,/IBGE oconida entre a dale final prêviíe paÍa o pagameÍ[o e a
data de sua êfetiva í€alizaÉo.

CúUSULA SEXÍA - DO REÀTUSTE - Não será mncedido reajuste ou coneÉo monetáÍia ao valor do CoÍtrío.

Parágrafo Único . Fica ass€gurado o reequilibrio êconômico-financêiro inicial do Contrato, mediante a
supeÍvenÍârcia de Íalo imprevisÍvel nos têrmos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d dâ Lei 8.666r'93
rnêdiantê paovôceção da contratada, cujâ pÍetênsáo dêveÉ ester suficiêntemente compÍovde através de
documênto(s).

cúusuta sÉflmA - DA ExEcucÂo Do OBrEÍo oo CO TRATo - os Sêrviços deverão ser prêsredos na
forma 6tabelecida no Anexo I (Têrmo dê Reierência) do Edital, nas quantidades. oualidades e DadÍões cotEdos. e
deverào sêr fomecidos de acordo com o estipulado no Êditâ|, observado o prazo dê monlagem ê dêsmoÍtagem
dos EquipaÍnentos locados.

Parágrafo Primeiro: Os bengserviços seráo recebidos provisoriamênte no pÍazo de 05 (cinco) dias, peto(a)
responsável pelo acompanhameÍúo e fiscalizeÉo do contrato, para efeito de posterioÍ veÍificaçáo de sua
conformidade com as especificaçóes conslantes neste Termo de Referência e na pÍoposta.

Parágrafo Segundo: Os serviços poderâo ser re.ieitados, no todo ou em pa(ê, quando em desacoÍdo com as
espêcificaçõ€s constantes n€ste Termo de Referência e nâ proposta, dovendo ser substituídos no prazo de 02
(dois) dias, a contaÍ da notificâçáo da conúatada, às suas custas, sem prejuizo da aplicaÉo das penalidades.

Paágtulo TeÍcoiro: Os benvsê
recebiÍnêÍrto provisóÍio, após a
rnedianle termo circunstanciado.

Mços seráo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
veriticaÉo da quelidade e quantidade do material e consequente aceiteÉo
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PaÉgraÍo QuaÍto: Na hipótese de a veÍificaÉo a que se refeÍe o subitem anterior não ser pÍocedida deÍtro do
prazo ft(ado, Í€putar-sê-á como realÊada, consumando-se o recêbirnênto definiüvo no dia do êsgotâÍnento do
prazo.

Parágrafo Quinto: O Íecebirnento provisório ou defniüvo do obieto não exclui a responsabilidade da contÍatada
pêlos pÍejuízos resultantês de incorreta exêcução do contreto

Parágrâfo Seío - S€rá designado o servidor José tlax Lins, matricula 000493, Diretor de Turismo, clmo
GESTOR DO COI{TRÂTO e o seNidor Augusto VictoÍ Silva Campos, MetrÍcula 374963, Secretário Municipal de
PlaneiaÍnênto, como FISCAL DO CONTRÂTO, responsável pelo acompanhamento ê fiscalizeção da prestação de
serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrêncies relacionadas à execuçáo e det€rminaÉo, tudo o que
foÍ necesúÍio à regularizaÉo de falhas ou defeitos obsêrvedos ne êxecuÉo do Contrato.

CúUSUIá OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrâtaÉo depende de autorüaÇáo pÍêüa da
Conffiante, a quem indmbê avaliar se a subcontratação cumpre os íêquisitos de qualmcação técnic€, além da
Íegularilad€ fiscal e trabalhisla necêssários à execuÉo do objeto.

Paágrafo PílmolÍo - A Contratada, na execuÉo do contrato, sem prejuízo das responsabiladades contratuais e
legais, podêÍá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite mâimo de 30%, com pÉvia
aúorizaÉo do MunicÍpio de Chã Grande.

PanágraÍo S€gundo - Em qualquer hipótese de subcontatação, peÍmanece a responsabilidade integral da
Contratadâ pêla peíÊita execuçáo contratuâ|, cabendo-lhe reâlizar a supervisão e coordenaÉo das atividades da
subcon@ção, bem como responder peranle a ContrataÍ e pelo rigoroso cumpÍimento das obrigaçõês
contÍatuais conespondentes ao objêto da subcontrãtação.

cúusuLA t{ox^ - DAs oBRtGAcÔEs DA CoiITRATADA - É responsautkjade da CONTRATAOA a
execução ot €tio contÍalual em estreitâ obsêívância da lêgislãÉo ügente para conffiações públicas, as
especilicações têcÍlicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralÍnente
as seguintes obrigaçõês:

r, Eúeluar a enlrega do objedo em peíeitas condições, conforme especificações, prâzo e local constantes
no TeÍmo de RefeÍêncie e sêus anexos, acompanhado da respecliva nota fscal, na qual constaíáo as
indicaç6es rebÍentes a: de3crlção de ceda ltêm, modolo, pÍocedência e prazo de ontí,oga/montagem;
b) l,lo 60 da n€cBsidade d€ auxllio na êxedrÉo dos t-abalhos, fica em responsatÍlidade da cor ratâda,
a admissào do auxiliar, a cobeÍtura dê suas despesas, o íomecimento dê todo o mateÍial de proteçáo
indMdual - EPl, necêssário para execuÉo do fabalho zelando assim p€la integridade do mesmo e â
gâranüa ds qualidade do lrabalho rêalizado;
c) Seguir toda a legislaçáo vigenlê, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança ê higiene do
trabalho;
d) Toda a estljtjra deverá ser disponibilizada o montada/instalada no local defrnido pela S€cÍetaria
solicitenE, no Municltio de Chã Grande/PE, sendo que a montagem deve ser de acordo com o indicado
no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cada item paÍa a data do eventro, para ins de üíoria e
fisc€lizâÉo, b€m como, ênsaios e demais atos necessários à exscução do evento, devêndo apresentar a
docurnenteÉo espêclfica exigida item a item a êxêmplo da ART, Laudo Técnico ê oütros que o objoto
a3slm o exlglÍ 3€gulndo o prazo de antecedôncla ds lnldo;
e) Toda a ê§rutura dâerá ser desmontade imediatamente aÉs o encêrramento do evento, corendo as
dêspesas reÍerentes à montagem ê desmontagem por conta da Contratada, bem como o frete, carga,
descarga, guerde e seguÍança dos equipamentos €y'ou estrutura antes e após encerramento do evento;
0 Os equipamentoíestutura e seÍviços fomecidoyprestados deverâo estar garantidos contra quaisqueÍ
deíeilos inclusive dê montagem e desmontagem, correndo à conta da Contratada todas as
rêsponsabilidades e despesas sobre o fornecimento, instalaçáo, frete, monlagem, desmontagem, carga e
descarga, enfim quaisquer outros ônus que porventura possam surgir na execuÉo do contrato,
g) ResponsabilizaÊsê pêlos vícios e danos dêcorrentes do objêto, de acoÍdo com os aÍtigos 12, 13 e.l7 a
27, do Código de Debsâ do Consumidor (Lei No 8.078, de 1990);
h) Substituir, ÍepaÍar ou coÍtlir, às suas expensâs, no prazo fixado nêste Termo de Referência, o objeto
com avadas ou debitos;
i, Comunicar âo Contratarte, no píezo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a day'(a da
entrege, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previío, com a dêüda comprovaçào;
i) ManteÍ, durante toda a execuÉo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes assumidas, todas
as condiçôes de habilitaçâo e qualificaçâo exigidas na licitaÉo,
k) lndicar píêpo§o para represeÍta-la durante a execuÉo do contrato,

Náo transfêri a terceiros por qualq ITNA, n parciâlmente as obrigações assumidas nemuer fo em mesmo
subcontratar qualquer das prestaçõês
ReÍerência ou nâ minuta de contreto;

está oa que brigada exceto autorizad as no Termo de
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m) Não peÍmitiÍ a utilização de qualquer tabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condiçâo de
aprendÊ para os maioÍes de quatoze anos, nem p€rmitir a utilÉaÉo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho nolumo, perigoso ou insalubÍe;
n) Responsabilizar-se pelas despeses com tributos, encargos trabalhistas, pÍêvidenciários, fiscais,
comerciais, taxas, frêtes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras quê
incidam ou venham a incidir na execuçâo do contrato;
o) Arcar com as despesas de frele, carga e descarga inc,lusive entregas em finais de sêmana e íeÍiado e
fora do horário comercial:
p) Alender ao chamado do Contratante para assinatura do ContÍato ou Ata de Registro de Preços no prazo
máximo de 02 (dois) dias úeis a contar da convocaÉo por escrito;
q) Coordenar, sup€rvisioner e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, os sêrviços contratados, bem
como, expressamente rêconhecer e dedarar que assume as obÍagações decoÍrentes do contralo;
í) É de respoÍrsabilidade da ContÍetada a emissão do Laudo Técnico e ART dê montagem INCLUINDO
TOOAS AS DESPESAS ÂTINENTES À EMISSÃO DE REFERIOOS DOCUTIENTOS;
s) Emiür ART e o Laudo Técnico, que deveÍáo ser apreseí ados ao fiscal do contrato até o quinto dia util
que anbcad€Í o evêflto.

cúusul^ oÉclmA - DAs oBRlGAcÕEs Do CoNTRATANTE - Sáo obrigaçóes do Munictpio de chà
Grandê/PE:

a) rêcebeí o matêíial,bêÍviço no local, data e horário:
b) verificar minuciosameÍrte, no pÍazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente
com as êspêcilicaçõês coníantes do Edital ê da proposla, para fins de aceitaÉo ê recêbimeíto definitivo;
c) coínunicaÍ à Contret da, por êscíito, sobre impêrÍêieóes, blhas ou irÍegularidad6s veíificdG no objeto
fom€cido, para que sêia substituÍdo, reparado ou conigido;
d) acompânhd e fiscalÉar o cumprimento das obrigaçôes da ContÍatada, atÍavés de Comissão/sêrvidor
especialmeíÍB de6ignado;
e) eHuaÍ o pagamento à CoíÍratada no valor conespondeíte ao fomecimento do ot jeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

CúUSUL DÉCl A PRIME|RA - DAS PENALIDADES - Com tundâmênto no Arr. 7' da Lei F€d6Íat n o

1O52OaOO2, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sêín píeiuizo de multa de até 30% (tÍinta por cerúo), do valor êstimado para ARP e demais
cominaçóes legais, nos seguirfles ceaos:

a) Apíê§€írtar &cumentação Íatsa;
b) EíEêiar o ÍffiÍnerÍb da êxBcuçâo do obieto:
c) Falhs ni êx.oiçào do contrelo;
d) Náo asúraí a Ata de Rêgistro dê PÍêç6 6 Conhato no prazo esüabelecido;
ê) CornpoÍf-aô d3 rnodo inidôneo;
0 Náo mantivGr a propoGta;
g) Deixff de ênbegar doqlmentaçâo exigida no certame;
h) CoÍrÉú taud€ fscal;
i) FE€Í d€daração falsa.

Paágrrío Pdmato - Êara condutas deccÍites nas alÍneas 'a", 'd', 'e', Y, 'g"; "h' e 'i', 8êÉ adicada multe de no
máximo 30% (üintâ por cênto) do valor do contato.

PaÉgmfu Segundo - O reteÍdamênto da êxecuÉo previsto na alínea "b', estârá configurado quando a
Conffiada:

a) Dêixar d€ iniciar, sem causa justificada, a exêcução do contrato, aÉs 07 (sête) dias, contados da data
conôtante na ordem de fomecimento:

b) Deixar de realizaÍ, sem causa justificada, as obrigações deÍnidas no contralo por 03 (res) dias seguidos
ou poÍ 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Tercêiro - Será deduzido do valor da multa aplicâda em razáo de íalha na execuçào do c{ntralo, de
quê trata a elínea "c', o valor relativo às muhas eplicâdas em Íazão do Parágrefo Seío.

Parágrafo QueÍto - A fâlha na execuÉo do contrato previsla no subitem "c" esterá configurada quando a
Contratâda sê enquâdrar em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta
dáusula, respeitada a graduação de iníraÉes conôÍme a tabela 1 a sêguir, e
cumulativ"amente.

o total de 20 (únte) pontos,

Chã Grande
llt'.. ll,t. tt+t"r t
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TABELA 1

PaÉgrafo Quinto - O comportemenlo previsto no Parágrafo Querto estará configurado quândo ã Contratada
execúar atos tais como os descÍitos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, paÍágrafo único, da Lei no

8.666/1993,

o-'4--*^ Gâr^ Erâl^ iâê ^L;^â^Ãêê ^^^r,-â r-iG - ^,461^ilt{'.^Â^ 
..^'L--- -r u.úrrerv v!^.v r e,v v9Jw."P,Í,,w,

gÍaduaÉo estabdedda nas tabelas sêguintes:

TABELA 2
Grau Correspondênciâ

1 0,2% sobro o valor da oídem de fomecimento e que s€ refere o descumprimento da obrigaéo
2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÉo
J
4 1,6% sobÍe o valor da ordem de fomecimento a que se referê o descumprimento da ob,íigaÇáo

3,2% sobí€ o valor da ordem dê fomecimeÍ o â que sê reÍêre o descumprimento da obÍiEaÇáo
b 4,0% sobre o valor da ordem de fomecimênto e que se rêÍere o descumprimento dâ obrigaçáo

8% sobÍe o vaior da oÍdem de ÍoÍnecimeno a se reÍeÍe o da

TABELA 3

4
I hilirâ. 

^< 
í'lênêÍr.lÂn.iâ§ .lâ í:^nt elâ^tê ^rÍâ fins ílivê.<:ôc ílô 

^lúêlô 
.l^

conFato. Por OcorÍêncra

12

13

CuÍnprir quaisquer dos itâns do contrato e seus anexos não previstos
nesta tabela de muftas, epós rêincidência formalmente noüficedã pêla
unidade fiscalizadora.
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e

PoÍ item e por
ocorrência

pênâlidade, a Contratada comêtêr a
, sem prejuÍzo da rescisão contratual

mêsma inftaÉo, cabendo icação em dobÍo das multas

3

ados. Por dia

ParágÍafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Conúatada juntamente com a de impedimento de
licitâí e contratar estabêlecida no Capu, destâ cláusula.

PaÉgrafo Oitavo - As infrações seÍão considerades reincidentes se. no Drazo de 07 (sete) dias coÍridos a contar
da aplicaÇão dâ

Í,'****."

Grau da lnfrâção Pontos da lnfração
1

2 3
3 4
4 5

6 10

Item Oescrição
Executar fomecimênto incomplêto, paliativo, provisório @mo por caráter
pêÍman€nte, ou deixar de providenciar recomposicáo complementar.

GÍau lncidência

Por Ocorrência1 2

2
Forneceí iníormaÇáo ÉÍfda de fornecimento ou substituir mateÍiâl
licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

Susp€ftbr ou iÍrtenompêr, salvo motivo de forçâ maior ou caso Íortuito,
os Íoínecimefltos contratados.

6
Por dia e por tare{a
desiqnada

5

5
Roc1rsar â oxedrçáo de fomocimento dáeÍminado pela Fiscalização,
sem motivo iustifcado.

Por Ocorrência

6
Permiür situâção que cri€ a possibilidade de causar ou quê cause dano
fisico, lêsão coÍporel ou consequênciâs lêtais.

6 PoÍ Ocorrência

7
Retirar das depêndências do Contrâtantê quaisquer equipamentos ou

rrv PrErrs(us sIr LU uaLvi scrl êurvrr4vée Prcvrd,
1

Por item e poÍ

8 Mantêr a documenleção de hâbilitaçáo atualizada Por item e por
oconência

I Cumprir hoÉrio estabêlêcido pêlo coírtrâto ou determinado pela
Fiscalização. 1 Por Ocorrêncie

10 :]lllfl:#:r-rr*o 
da FiscalizaÉo para @ntrole de acesso de seus 

I
1 Por Ocorrência

11
Cumprir detêrminaçáo formâl ou instruÉo complêmentar da
FiscalizaÉo. 2 Por Oconência
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Parágraío ono - Nenhuma pênalidade será aplicada sem o deüdo Processo Adminisffiivo de MicaÉo de
Pênalidade - PAAP, devendo ser obs€Ívado o disposto no Oecreto Estadual no 42.'Í9í12015 e no Oecreto Estadual
no 44.948DO17.

ParágraÍo tÉciírE - A cÍitério da âutoridade competente, o valoÍ da multa poderá ser descontâdo do pâgamênto a
ser ebhrado ao contratado.

Parágraúo Oécimo PÍimeiÍo - Após esgotados os meios de execuçáo direG da sanção de multa indicâdos no
PaÉgrâfo Décimo acima, o contratado será noúficado para recolher a importância devida no prazo de í 5 (quinzê)
dias, contados do recebimento de comunicaÉo oficiel.

Parágrafo Décimo Scgundo - Dêcorrido o prazo previsto no ParágreÍo Décimo Terceiro, o conüatante
encaminhaÉ e multra pâra cobrança iudicial.

Parágrâfo Décimo Terceirú - A AdministraÉo poderá. em situações excepcionais deúdaÍnente motivadas,
eHuar a retenÉo cauElar do valor da multa antes da conclusáo do proc€dim€Íto ãdministaüvo.

CúUSUU OÉC|IA SEGUNoA - DA RESCISÂO - A inexêcuçáo total ou percial do píesente Contrato enseiará
â suâ rescisáo, com 6 cons€quências @ntÍatuais e es pÍevistas em lei ou regulamênto.

PaÉgrafo PÍirnolro - lnadlmolemento imputável à contratada - O contratânte poderá Íescindir
adminisfativameÍ e, o presênte Contrato nas hiÉtese-s pre /istas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei E.666/93 sem
que caiba à contratada direilo a qualqusr indenizaÉo, sem prejuízo das penalidâdes peÍtinêntes em processo
adminisHivo rêgular.

Parágrafo Segundo - O presente ContÍato poderá ser Íescindido consensualmênte, mediante a ocoÍrência da
hipótese pÍ€rrista no inciso XVll do artigo 78 da Lêi 8.66683.

Parágrsfo TeÍceirc - O presente Contrato podeÉ ser rescindido amigavelmente, por acordo entÍe as partes;
reduzida a termo no processo dê licitaçáo, desde que haja conveniência parâ e AdministÍaÉo. Artigo 79, ll da Lêi
8.666193.

Parágrafo QuaÍto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação pÍocessual
úgente. AÍtigo 79, lll de Lei 8.6ô6193.

ParágrâÍo OuiÍtto - Quando a Íescisáo oconêr @m fundamento nos incisos Xll a XVI do artiÍlo 7E da Lei
8.666r'93, sêm que haja culpa da contratada sêrá êsta rêssarcida dos prejuízos regularÍnentê comprovados que
houver sofrilo. Artigo 79 parágÍafo ? da Lei E.666/93.

Parâgtaío SêIto - A rescisáo dministrativa ou amigável seÉ precedida de autorização escúa e fundamentada.
Artigo 79 paÉgraío 'lo da Lêi 8.666r'93.

CláUSUtÂ DÊGIIA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - ConstituiÍá encargo êxclusivo da
contratâda o pegamônto de tÍibutos, tarifas e desp€sas deconentes da execução do obisto deste Conlralo.

PeágÍaío Únlco: Seráo da contratada todas as despêsas decorÍerúes de encergos Fabalhistas, previdenciários,
fiscais e coíneÍciais, deconentes da execuÉo do Contrato. AÍtigo 71 da Lei8.6ô6/93.

CúUSULA DÉcl A QUARTA - DqS AEcU&SqS_OBç.4! S A§ - As dêspesas decorrentes desre
Contrato corÍerão por conta dos Íecursoa a seguir êspêcificados: Órgão: 20@ - Gabinete do Prefeito - Unidade:
2001 - Gabinote do Prêfêito - Atividade: 04.131.409.2.17 - RealizaÉo de Atividades de CeÍimonial e Eventos -
EleÍnêJ o de Despesa: (132) 3.3.90.39.00 - Outros SêÍviços de Têrceiros Pessoa JuÍidica.

cLÁusuLA oÉclt,A QUlt{TA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada Íesponderá por perdas e danos
que vi€r a sofrâr o conlretante, ou teíceiros, êm razáo de açáo ou omissão, dolose ou culposa, da contralada ou de
seus prepostos. indeDendentemenle de outras cominaÇões conÍatuals ou leqais a que estiver suieita: não
sxcluindo, ou reduzindo esta responsabilidadê, e fiscelizaçáo ou o acompanhemento pelo contÍetantê. Artigo 70 da
Lei 8.666n93.

cúusulA DÉcl A sExTÂ - oos AcRÉsclMos E suPREssÔEs - A quenüdede iniciatmente contretâda
podeÍá seí acrescidâ ou suptimida dentro dos limites previstos no perágraÍo primeiro do aÍtigo 65 da Lei no
8_666/93.

CúUSULA DÉctMA SÊnIúA . DAS ALTERÂCôES - As alteraçóes, ra nêcessárias, ao bom, e fiel
cumprirnenlo do ob.ieto deste Contrato seíão efetivades na ÍoÍma do aÍtigo 8 3, através de Termo

Chã Grande
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Aditivo

CLÁUSULA DÉCl A olTAVA - DO FORO - O Foro do pÍesente Contrato será o da comarca de cravatá./PE,
excluído qualqueÍ outro.

E, por êstarem iustos, e acoÍdados, frmem o presentê Contrâto em quatro üas de igual teor, e para um só efeito
legal, na presença da9 teslemunhas que também assinam.

Secretá.io de EducaÉo, Esportês, Cultura, TuÍismo
e Juventude

t"
OrdenadoÍ de
Secretário de Governo

CPF: 06 3.162 ?s4-51

*{,,Q*6sa'
cprnll' tr" olz.oc.zsr-r z

fuGnador dê Oêspê3a

PORTAL
Rinaldo de Oliv€ira

E PRoMoÇÃo
DE EVENTOS LÍDA ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

L_-

: loQ. 6se gs\- 4 e
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