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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDIj{., . '' .-,, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
.,1:.t ,':|-JDE

PREGÃO âi. - irCO No 009/2022

PROCESSO LrCl iÂ |-ORIO No 01312022

CCNTi.'ATO N.O 195/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SEC,R_- --r RrA DE EDUCAçAO, ESPORTES, CULTURA,
TI)P.1,9.:,) E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE E A
ETIP,',--|,\ DANIELA DA SILVA PÁDUA EIRELI ME,
PAF!, . -.- f/NS QUE SE ESPECIFICA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
fornecimento/locação de lnÍÍaestrutura Pã
Partrcrpantes, conforme êspecificaçoes e lua
conúato independente de transcriÇáo.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Julho de - r .ê um lado a SECRETARIA DE EDUCAçÃO'
ESPoRTES, GÚLTURA, TURISMó E JUV:i Lii- DE cHÃ GRANDE com sede e foro em
Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de De:. -:io no 100, Dom HeldêrCâmara, ChãGrande-PE,
inscnta no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980i cL.r 1-86, neste ato representado Pelo seu Gestor e
Secretárro de Educação, Esportes, Cultura. Í'-r':-'(- 3 Juventude Sr' Joel Gomes da Silva, Brasileira,

divoíciado, servidor público, nomeado pcr rí.1 . , , tâ Portaria N" 004/2021 datada em 0310112021 ,

portador da carteira de ldentidade n" 5.322.402.- lP/PE, CPF n" 027.009.264-12, no uso da atribuiçáo
que lhe conferê o ORIGINAL; neste ato cjê!r3r. ..rdo simplesmente CONTRATANTE, , e a empresa
Daniela da Silva Padua EIRÉLI ME, inscrita.. :INPJ sob o n' 31.500.304/000í '41, estabelecida à

Avenida Dantas Barreto, No 2089, 1o andar, Sata Ú - Centro - Moreno/PE - CEP: 54.800-000, neste

atorepresentadaporseurepresentanteiegal,Sr,rrissesdaSilvaPádua,portadordaCarteiraNacional
de HabilitâÉo N" 01576004460, expedida fâ -. i,)ariamento Estadual de Trânsito de Pemambuco.

CPF/MF Nó O$ .ggi .474-30, doravante dencr . .. -a CONTRÂTADA, pactuam o presente Contrato,

cuja celebraçáo é decorrente PÍoce§so Licitató .ô n" 01312022 - PÍegão Eletrônico n" OOgl2O22 -
A6 de Regi6tro de preços n" 043t2O22 - oora.3:'tte denominado PROCESSO e que se regêrá pela

Lei Federaino 8.666 de 21 de junho de í993 e '-:'r.irÍicaçÕes subsequentes; pelos teÍmos de proposta

vencedora, parte integrante deste contrato pe,. .- j:arelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos

de direito público, aplicando-se-lhes supleriva:'.c . os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposiçôes de direito privado; atendidas as cláus.- as e condiçÕes que se enunciam a seguir:

.- üontratâÇâo de Empresa especralizada para o
:. :,'r jer os eventos Municipais e demais Orgãos

,:, r.:-: rrdicadas no Anexo ll, parte integrante deste

parágrafo Primeiro - O presente Contrato não i rd--:á ser obiêto de cessão ou transferência, no todo

ou em paÍte.

cúusuLA SEGUNDA - DA FINALIDAqE - O li,reto deste contrato destina-se ao desenvolvimento
das atividades normais da secretaÍia de Eci ..itão, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do

Município de Chá Grande, para ser utilizado cr , 'à â lnauguraçâo da Quadra de Esportes Severino

Pauhno dos Santos, no Sltio Mangueira.

CLÁUSULA TERCEIRA -DOP :.r.c v;gerá ate 31 de dezembro de 2022, os quais
:.dendo ser prorrogado, nos termos da legislação

o - E:
serão contados a partir da data de sua ass ,,.
pertinente.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONLTI DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o

valor de RS í 1.843,00 (Onze mil, oitocent :..'-

objeto pÍevisto na Cláusula Primeira, paQ i '...

conforme detalhamênto a seguir:

,erenta e três reais) referente ao valor total do
.:rÊ do período mencionado na Cláusula TeÍcei

ITEM - EXCLUSIVO PARÂ MICROEMPRESAS ! É'. -:, .li PEQUENO PORTE lll da Lei 123/2006

IIEM oÉscRrçÃo unitário 'otalUND.

Chã Grande

QUANT.
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Chã Grande

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA.)Ãq ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
.jLt,,t .-í.,TUDE

llúminaÇão Íipo lll - lluminaÉo: 01 Mesa de ilu..inaçãc
05 Racks Dimmerbox com 12 canais de 4Kw com Í,

iNlX 48 canais de fader;
rtros. 12 refletores com

lâmpadas parfoco 01; 12 refletores com lâmpâdas De";- rl a2: 24 refletores com

lámpadas par foco 05; 08 refletores set light c'j- :..j?s de 1000w; 20
refletores PC IOOOW; 16 refletores elipsoidais 75C!"' . : ac., iris, porta-gel e
porta-globo) O1 canhão seguidor HMI; 02 mini brutes ciê .rô :inpadas, 08 fresnéis

de IOOOW: 01 máquina de fumaça com glicerina e ve-tilâdôr; FiaÉo, seíies.
extensões e cabos paía â ligaçáo do sistema; DsÍlcuaor de energia com
atêÍramento e cabo de AC com mais de 50 metros a1 âaês para iluminação

lateral de cerÇa de 2m: 04 torres de 4m, no rní!" i-., (r barrãs de aluminio
seriadas; 01 gride Q30 em U medindo 4m x 10nr: 0; ! :ê quadrado com uma

Grupo Gerador com potência mínimâ de 1

2201127V abastecido

irâve no mêio medindo 3m alt!ra x 10m la

ITEM -

80 KVA, frêrLéncia 60 Hz, tensão

Íê x 4m r3rofundidade

RVADA 25% c

Painel de Led 3M X 4M:Painel de Led compostcs I ' I ':i4rJ os de 896mm x
672mm, ficândo uma medida Íinal de 5,37m x 3 -5- êsolução de 7mm

virtual outdoor (uso extemo) com antetíace/scaler. possiL ,:êrrio ê reproduçáo de
qualqueÍ tipo de imagêm com sinal RGB ou vídêo co.lp;s!'J, C2 Notebooks com

conÍiguraçào mínima, processador 2.2GHz CoÍe 2 0.. aGB RÂM, HD de no
mínimo 25OGB, reprodutor de blue ray e gravadoí le DVD, com sistema
operacional windows xP ou mais recente instaiêdo, corn mousê, Fonte de

alimentaÉo automática 110/220V, estruturas dê Box 1 r,ls oara montagem dos
telões/leds à fÍente do palco, em local a ser apoútaoo Le.í êquipe de direÉo de
palco, 03 Câmeras HDV com 03 ccd's para kansmis:ãc 6imuliânea, 01 DVD
Player, quê reproduza BLUE RAY, DVD, CD de áudiô e i''193. abeáuÍa a regiôes
1 e 4, com controle Íemoto total, 0l Mesa ce cl'ie 03 Monitores 10',

Cabeamento nêcessário

parágrafo PrimeiÍo - Os pagamentos serãc lfrtuados mediante cÍedito em conta corrente da

contrãtada, por Ordem bancária, em até 30 iliinia) dias conseoutivos, a contar do recebimênto
deflnitivo, quendo mantidas as mesmas cond:_cÔes iniciais de habilitação e caso não haja fato

impeditivo para o qual tenha concorrido à contrateca.

parágraÍo Sêgundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em conespondência com os
serviços efetivamente prestados no mês anterior ao do pagamento.

parágrafo Terceiro - A nota flscal devidamênte ::.rstada devêrá ser apresentada no setor contábil, na

sêde de cada Ôrgáo/Entidade demãndairLê conforme o caso (VER ORDEM DE
FORNECTMENTO/SERVTÇO).

ParâgraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a i::,.liratada deverá apresentiar:

a) CertiÍicado de Regularidade do FG, S - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

b) Certidão Negativa de Dêbitos Relativos a Tributos Federais, DÍvida Ativa da Uniáo ê
INSS, expedida pela Sêcretaria da Re-r:':e Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Debitos 'r.af ' -istas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débi:o. rnadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Faz-.n..las Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada.

parágrafo Quinto - O pagamento será reaiizar: ?iôs a apresentação pela Contratada da nota fiscal

devidamente preenchida e indicação do barc.. :-i ) ..ta e conta bancária da empresa que receberá o
valor do objeto.

Parágrafo Sexto - Não haverá, sob hipótese aig íi,3. pagamento antecipado

2.31 1,00UND 1 2.31 1,00
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Chã Grande
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SECRETARIA MUNICIPAL DE Eü1J... ,..-], ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
;t-, 't , ÍúDE

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagament j :, :':.'il!.lado à adjudicatária enquanto pendente de
liquidaçáo qualquer obrigaçáo. Esse fatc nác :' : §3;adÕr cie ciireito a reajustamento de preços ou à
atúalizaçâo monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresê: iaCa com erro, ou observada qualquer circunstância
que desaconselhe o pagamento, será devor./;l: e contratada, para correção e nesse caso o prazo
previsto no parágrafo primeiro será inlerrornptc: ,r, .ontagem do prazo previsto para pagamento será
iniciada a partir da respectiva regularização.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagar:::t)s imputáveis à contratada não gerarão dirêito a
qualquer atualizaçâo.

Parágrafo Oécimo - A adjudicatária não pcie : . - .'is!-riâr nota flscal/fatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

Parágrafo Décimo PrimeiÍo - Deverão estai'ii .l-sos nôs preços apresentados todos os gastos do
frete, embalagem e todos e quaisquer Íibutos, s+ja'n eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza iesu'..:11'.i da execuÇão do contrato.

GLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZAÇÃo MCi.rETÁRlÂ - ocoríendo atraso no pagamento, e desde
que paÍa tanto, a contratada nâo tenha 66666;i!rrr; Ca alguma íorma; haverá incidência de atualização
monetária sobÍe o valor devido, pela variação acumulada do IPCAIBGE ocorrida entre a data final
prevista para o pagamento e a data de sua efetiva reaiização.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Nãô s3 a ccncedido reajuste ou correÇão monetária ao valor
do Contrato

Parágrafo Único - Fica assegurado o reêquilibriô econômico-flnanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato impÍevisivel nos teíino:r -. :3rrna estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocaÇão da conÍatacâ, cuja pretensão deverá estar suficientemente
comprovada através de documento(s).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUCÃO DO Ü:iJETO OO CONTRATO - Os SêrviÇos deverão ser
pÍestados na foÍma estabelecida nc Anexo : rTêírno de Rêfêrência) do Edital, nas quantidades,
qualidades e padrÕes cotados, e deveÍão ser íc:necidos cie acordo com o estipulado no Edital,
observado o prazo de montagem e desmoniage:: ii-.s 

=quipamentos 
locados-

ParágraÍo Primeiro: Os bens/serviÇos seíão rêlÊÍ)idos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e íscalizaÇão do contrato, para efeito de posterior
veriflcaÇão de sua conformidade com as e:pÊr - -.:aes constantes neste Termo de ReÍerência e na
proposta.

PaÍágrafo Segundo: Os serviÇos poderáo sa.' :'r: i':.los. no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificaçÕes constantes neste Teii-:'c - :, ieferência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 02 (dois) dias, a contar da ncr,Íii).;i, da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

Parágrafo Terceiro: Os benslserviços serãc ieJeDicos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisorio, após e i'.i,itcaÇào da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circ!:st:1.-t ;iãcc.

ParágraÍo Quarto: Na hipótese de a veriÍicaç?. a -rde se refere o subitem anterior não ser
denko do prazo fixado, reputar-se-á como reallzê3â, consumando-se o recebimento definitivo
esgotamento do prazo.

procedida
no dia do

fr
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SECRETARIA MUNICIPAL DE íT, ..-- , ], .ÍSPORTES, CULTURA, TURISMO E
iÇ '! .lr . ,:jDE

ParágraÍo Quinto: O recebimento provisóiio c! ,:ê'nitivo do obJeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorretâ execução do contrato

Parágrafo Sexto - Será designado o servidor Jcsé Max Lins, matrícula 000493, Diretor de Turismo,
como GESTOR DO CONTRATO e o servido[ Augusto Victor Silva Campos, Matrícula 374963,
Secretário Municipal dê Planejamento, cc:'rr3 FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo

acompanhamento e fiscalizaÇão da prestaçãc :3 serviço, anotando em registro prÓprio todas as
ocorrências relacionadas à execução e determinecâo. tudo o que for necessário à regularização de
falhas ou defeatos obsêrvados na execuçãc li] - ' : ::..

CLÁUSULA OITAVA - DA SU BCONTRATAC,I.,:,' - A sr.rbcontrataçâo depende de autorização prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar .6 i. ; .:i-.ntrataçáo cumpre os requisitos de qualificaçào
técnica, além da regularidade fiscal ê trabalhis:: ',::--ssàrios à execuÇão do objeto.

ParágraÍo Primeiro - A Contratada, na eve:,:--r: d. contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontrataÍ peÍe : i .---j3:c deste termo de referência, até o limite máximo
de 30%, com prévia autorização da Secretarje i:e =riucação, Espo(es, Cultura, Turismo e Juventude
do Município de Chã Grande.

ParágraÍo Segundo - Em qualquer hipótei, i'r subcontrataçáo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execrç:i- .cntratual, cabendo-lhe Íealizer a supervisão e
coordenação das atividades da subcontretaÇà. bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigaçÕes contr3tue,s cofrespondentes ao objeto da subcontrataÇáo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACOES i-_.À. CONTRATADA - E responsabilidade da
CONTRATADA a execuçào objeto contrat|rei e r estreita observância da legislaÉo vigênte para

contratações públicas, as especificaÇões técniias oontidas no edital e seus anexos, bem como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguint-.s obrigações:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeltâs condiÇôes, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência ê sê-s anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicaçÕes refereri.3 : i:--jscriçáo de cada item, modelo, procedência e
prazo de entÍega/montagem;
b) No caso da necessidade de auxillo r; r've:uçáo dos trabalhos, Íica em responsabilidade da
contratada, a admissão do auxiliar, 3 ctr:-i:-.rra de suas despesas, o fornecimento de todo o
material de proteção individual - EPl, ie.::ssai-io para execução do trabalho zelando assim pela
integridade do mesmo e a garantia oa or-:, ': je cjc trabalho realizado;
c) Seguir toda a legislaçáo vigente, er:- Ls;re.lal a CLT, no que diz respeito à segurança e
higiene do trabalho;
d) Toda a estrutura deverá ser disponitJilizada ê montada/instalada no local dêfinido pela
Secretaria solicitante, no Município de at'ã Grande/PE, sendo que a montagem deve sêr de
acordo com o indicado no objeto, segurf.: : .razo de antecedência de cada item para a data do
evento, para fins de vistoria e Ílscai t.: . : '-r't como, ensaios e demais atos necessários à
execuçáo do evento, devendo apres:,,:ã : cocumentaçâo especifica exigida item a item a
exemplo da ART, Laudo Técnico e c.lÍ:--: .re c obiêto assim o exigiÍ seguindo o prazo de
antecedência definido;
e) Toda a estrutura deverá ser dêsniôn:eia rrnediatamente apÓs o encerramento do evento,
correndo as despesas referentes à ..ncr:ar-':-. e Cesmontagem por conta da Contratada, bem
como o frete, carga, descarga, guarcia -.: :,:!r].arça dos equipamentos e/ou estrutura antes e
após encerramênto do eventoi
Í) Os equipamentos/estrutura e servr9o.. ').i e.idos/prestados deverão estar garantidos contra
quaisquer defeitos inclusive de monteire,.' .-, dâsmontagem, correndo à conta da Contratada
todas as responsabilidades e despesâ3 ::r:e o fornecimento, instalação, frete, montagem,
desmontagem, carga e descarga, enf,: :.r r .,-'' cutros Ônus que porventura possam surgir na
execuçâo do contrato,
g) Responsabilizar-se pelos vicios e ::.. r iíIónts
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ÉDUCAT;10, FSPORIES, CULTURA, TURISMO E
"tUVETvTUDE

13e17 a27, do Código de Defesa c, .- " lô'íLei N" 8.078, de 1990);
h) Substituir, reperar ou corrigir, às .- . ,as no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defêitos;
i) Comunicer ao Contratante, no prazo n.ax mo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibil rêm o cumprimento do prazo pÍevisto, com a devida
comprovação;
j) Manter, durante toda a execuçàc cc :rcntrato, em compatibilidade com as obrigaÇÕes
assumidas, todas as condições de habiiitaÇac e qualificação exigidas na licitação,
k) lndicar preposto para representa-ra d: a-ri- a execução do contreto;
l) Não transÍerir a terceiros, por qualqrií fo rna, nem mesmo parcialmente, as obrigaÇÕes
assumidas, nem subcontratar qualquer cas prestações a que está obrigada, exceto nas
condiçôes autorizadas no Termo dê t: " , l na minuta de contratol
m) Nâo permitir a utilizaÉo de quar.. -. r ro do menor de dezesseis enos, exceto na
condição de aprendiz paÍa os maiores .i-- - :..JZa anos: nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabelho nctl]rní- Êengoso ou insalubre;
n) Responsabilizar-se pelas despesas cc:'r1 tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, texas, fretes, seguros deslocamento de pessoel, presteÉo de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
o) Arcar com as despesas de frete, carga e descarga inclusive êntregas em finais de semana e
feriado e fora do horário comercial;
p) Atender ao chamado do Contratanre Dara assinatura do Contrato ou Ata de Registro de
Preços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocaçáo por escrito;
q) Coordenar, supervisionar e êxe.ut?i ,:Db sua exclusiva responsabilidade, os sêrviços
contralados, bem como, êxpressar,e : r-..rêcer e declarar que assume as obrigações
deconentes do contrato;
r) É de responsabilidade da Contrataoa ? :.''rissão do Laudo Técnico e ART de montagem
INCLUINDO TODAS AS DESPESAS ATINENTES À EMISSÃO DE REFERIDOS
DOCUTENTOS;
§) Emitir ART ê o Laudo Técnico, que drverão ser apresêntados ao fiscal do contrato até o
quinto die útil que anteceder o evento.

cLÁusuLA DÉclitA - DAS oBRtcACÕES Do GoNTRATANTE - sâo obrigaçôes da secretaria
Municipal de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chá Grande/PE:

a) receber o material/serviço nc lc,..ai

b) verificar minuciosamente. no pi:- -
provisoriamente com as especjfice:....
aceitaÇáo e recebimento deÍinitivo;
c) comunrcar à Contratada. por escri:o. :::
no objeto fornecido. para que seja sLi: s' '

d) acompanhar e fiscalizar o cuirpr .

Comissáo/servidor especialmente desigr.:,:
e) eÍetuar o pagamento à Contratadã ,-'

prazo e forma estabelecidos no Edital e ! 3

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS F=
n.' 10.52012002, ficará impedido de licira .
pÍazo de até 5 (cinco) anos. sem prejuiz(
para ARP e demais Õominações legais, nos sê,j-.

'a
,- , conformidadê dos bens/serviços recebidos
...;,'res do Edital e da proposta, para fins de

.e imperfeiÇÕes, falhas ou inegularidades veriÍicadas' .Êparado ou coÍrigido;
:J das obrigaçôes da Contratada, através de

.. tr' :-crrespondente ao fornecimento do objeto, no

: --ij_- Com fundamento no Art. 7'da Lei Federal
, -., .om a AdministraÇão Pública Municipal, pelo

: até 3C9/o (trinta por cento), do valor estimado
.r::asos:

a
b
c
d
e

Apresentar documentaçâo falsa:
Ensejar o retardamento da execuça. :1. . ,--.o
Falhar na execugão do contrato,
Não assinar a Ata de Registro de Preços i. Côntrato no prazo estabelecido;
Comportar-se de modo rnrdoneo
Não mantiver a proposta;0

Av. §õo José, n" l0l, CenlÍo, Chõ GÍonde-PE. cEP 55.ó3ó-q)O lÍeleÍone:81 3537-ll4O I CNPJ: l't.(X9.80ó/mOt -90
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g) Deixar de entregar docurnenlaçào er.! .- 3 .ôrtame,
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaração falsa.

Parágrafo PrimeiÍo - Para condutas descr ...
multa de no máxamo 30% (trinta por cento) dc /a

, ireas "a", "d", "e", "f', "9", "h" e "i", será eplicada
.1o contrato.

a) Deixar de iniciar, sem causa justific:.üã a execuÉo do contrato, após 07 (sete) dias,

contados da datâ constante na ordern de '.r l.,e.r'rnento:

b) Deixar de realizar, sem causa lusii.r.:. .. as oilrigaçÕês definidas no contrato por 03 (três)

dias seguidos ou por 10 (dez) dias ''
paÍágrafo Terceiro - será deduzido do verJ. -. .. ",i: aplicada em razáo de Íalha na execução do

contrãto, de que trata a alínea "c' o vaior reieri . . -: rxullas aplicadas em .azâo do Parágrafo Sexto.

ParágÍafo Quarto - A falha na execuçao ciú c:r.:r'- - ,,,evrsta no subitem "c" estará configurada quando

a CoÀtratada se enquadrar em pelo menos Jri.,, .,: :ituaÇões previstas na tabela 3 do item Parágrafo

Sexto desta cláusula, respeitada a graduaÇã3 :'.. I ."açÓes conforme a tabela 1 a seguir, e alcanÇar o

total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente

;,,:'\l

Perágrafo Quinto - O comportamento previst. ::c ParágrafO Quarto estará configurado quando a
Contiatada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, paÉgrafo único' 96 e 97, parágrafo

único, da Lei no 8.666/1993.

parágrafo Sexto - Pêlo descumprimento oâS wr j:yúês contratuais, e Administraçáo aplicará multas

conforme a graduagáo estabelecida nas tabelas scguintes:

TA6ELA 2
,. têncta

0,2% sobre o valor da ordem -Ê.!l a que se refere o descumprimento da

obr

2
o2

3
4

4
5

8

10
5
6

L(
* ;i,

a o
0,4% sobre o valor da oÍdem cê - 'r.,nio a que se refere o descumprimento da

obri o

0,8% sobre o valor da orciem - r -3nto a que se refere o dêscumprimento da

obri ao
'1 ,6% sobre o valor da ordem . -.tJ a que se refere o descumprimento da

obr a

3,2% sobre o valor da ordem de Íc'i::,riento a que se refere o descumprimento da

ob ri o

de forr

dê a-,'t

4,0% sobre o valor da ordem '..3'io a que se refere o descumprimento da

obri
de:

Grau

2

3

4

5

6
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ParágraÍO Segundo - O retardamento da execução orevisto na alínea.b'', estará configurado quando a

Contratada:

I

1
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Desrri
Exêcutar fornecimento incompleto, .2-r :i: I :riovisório como por
caráter permanente, ou deixar o€ irr:. :erciar recomposiÉo
co lementar
Fornecer informação pérfida de fornecimento ou substituiÍ
material licitado outro de ualica de inrar'ror

Suspender ou interromper, salvo r1c . i))Çe malor ou caso
Íortuito. os fornecamentos contratados
Utilizar as dependêncies da Contra,. . :,.a fins diversos do
ob eto do contrato
Recusar a execução de Íornecirre' : detêrminado pela

Frscal sem motivo ustificadr
Permitir situaÇâo que crie a possibiiiie:: I -ausar ou que cause
dano fi Iesão cor ral ou conse

9

Retirar das dependências do 'ljntratante quaisquer
equipamentos ou meteriais de ccnsui:c - Ê'.'istos em contrato,
sem a

S R D

Manter e documentação de habilitaÇáo zt'-riizaca

Cumprir horário estabelecido pelo coFt:a::i ou determinado pela

Fiscal o

Cumprir determinação da Fiscalizaçâo i:r'a controle de acesso
de seus funcionários
CumpriÍ deteÍminação Íormal ou insrí.:áo acmplementar da

Cumprir quaisquer dos itens dc cr:':': . e sêus ânexo
previstos nesta tabela de multas, :p -. ; j3coia íormal

s não
mente

F

e

notificada la unidade Íiscalizadoi'a
Entregar a garantia contratual everr,,,a, ij l: exig ida nos termos

esti ulados

Parágrafo sétimo - A sanÉo de multa pod:. ier aplicada à contratada iuntamente com a dê

impeãimento de licitar e contratar estabelecid: l - ''í'ri desta cláusula'

ParágraÍo Oitavo - As infraÇÔês seráo corsrqe,'rCâs reincidentêS se, no prazo de 07 (sete) dias

corrid-os a contar da aplicaÇáô da penatidade à ilontratada cometer a mesma infraçáo, cabendo a

aplicaçâo êm dobro das mulias correspond3n:Ê! '':r'l, o.eluízo da rescisão contratual'

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade se::, .:,lrcfda sem o devido Processo Administrativo de

Apliüção dê penalidade - PAAP, devercr , :tservado o disposto no Decreto Estadual no

42.19112015 e no Decreto Estadual no 44.943120

parágraío Décimo - A critério da autoriciade .o .:etente, o valor da multa poderá ser descontado do

pagamento a seÍ efetuado ao contÍatado.

Parágrafo Décimo Primeiro - ApÓs esgotacc r, i 'Íleios de execução direta da sanção de multa

indiáos no ParágÍafo Décimo acima, o ôonrtata,,: s-^rá notiÍcado para recolher a importância devida

no prazo de '1 5 (quinze) dias, contados do '"1::' .' l da comunicação ofic'al'

paÍágÍafo Décimo Sêgundo - Decorridc c .r ., ,)tr no PaÍágrafo Décimo Terceiro, o contratante

encaminhará a multa para cobrança judici?

Grau lncidência

2 Por Ocorrência

2 Por Ocorrência

Por dia e por
tarefa designeda

5 Por Ocorrência

Por Ocorrência5

6 Por Ocorrência

Por item e por
ocorrência

1

Item

1

2

3

4

5

6

7

1
Por itêm e por
ocorrênciaI

1 Por Ocorrência

Por Ocorrência110

2 Por Ocorrência11

3
PoÍ item e por
ocorrência12

1 Por dia13
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Parágrafo Décimo Terceiro - A Administi'aça )tr cerá, em satuaçÕes excepcionais devidamente
motivadas, efetuar a retenÇão cautelar do va..: da multa antes da conclusâo do procedimento
administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESC :.I.G - A iNEXECUção total ou parcial do presente
Contrato ensejará a sua rescisão, com as t- :--tluências contÍatuais e as previstas em lei ou
regulamento

Parágrafo Primeiro - lnadimolemento ,g,.' ,',.- ' ;-contratada - O conÍatante poderá rescindir
admrn istrativamente, o presente Contral, crevistas no artigo 78 la Xll e XVII da Lei

8.666/93 sem que caibe à contratada diiiri. .: ., ,rer indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes em processo administrativo reg.,a

ParágraÍo Segundo - O presente Contraio':- -.,'i': ser rêscindido consensualmente, mediante a

ocorrência da hipótese prevista no inciso XVLi d! - 9. 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - O presente Contreto cúc: . :..ji :sscindido amigavelmente, por acordo entre as
partes, reduzida a termo no processo de iicitáçâ. íiesde que haja conveniência para a Adminiskaçáo.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poc. . ' : ':1ido Judacialmente nos termos da legislaçáo
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.ôôi'.,':

ParágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocoriei . -: . fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da

Lei 8.666/93, sem que haja culpa da cof,tiata.: sÉ'rá esta ressarcida dos prejuízos Íegularmentê

comprovados que houver sofrido. Artigo 79 ca'eJ ' : 2' ca Lei 8.666/93.

parágraÍo Sexto - A Íescisão administÍativ3 . :nigável será precedida de autorizaçáo escrita e

fundamêntada. Artigo 79 parágrafo'lo da Lei , 6â l

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DES Do CONTRATO - Constituirá enca rgo exclusivo

da contratada o pagemento de tributos, taíiÍe. i '' lrDasas decorrentês da exêcução do ob.ieto destê
Contrato.

parâgraÍo Único: Serâo da contratada tocjas ::s cespesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previãenciários, fiscais e cornerciais, decorrentes :a êxecuÉo do Contrato. Aíigo 71 da Lei8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RSl]S OR - As despesas decorrentes

deste Contrato correrão por contia dos recursos ã seguir especificados: 5000 - Secretaria de
retaria de Educaçáo,
ção da SecÍetaria das
(721) - 3.3 90.39.00 -

Outros ServiÇos de Terceiros Pessoa Juri: ,

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA REc. j .j.-iDADE CIVIL - A contratada responderá por

EducaÇão, Esportes, Cultura, Turismo e JLrvÊ, .'e - Unidade: 5001 - Sec

Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Atrvtdaae 27.8122701.2.68 - Manuten

Atividades Vinculadas ao Esporte e Lazer nc l\4u' :ipic - Elemento de Despesa:

perdas e danos que vier a sofrer o contrat2nla .-- :.::êiros, em razão de ação ou omissâo, dolosa ou

culposa, da contratada ou de seus prepostos. noÊ rencjentemente de outras cominaçÕes contratuais ou

legais a que estiver su.ieita, nâo excluindo. o.r :l",rindo esta Íesponsabilidade, a Íiscalizaçáo ou o
acompanhamento pelo conkatante. Artigô -a j:- i 455/93.

cLÁusuLA DÉCIMA SEXTA - E§-ÂC8Eiç'. ,,,iS--E-§.UEBE§§O.E§ - A quantidade inicialmente

contratada poderá ser acrescida ou supri:-,ia . r.ic Cos limites previstos no parágrafo primeiro do

aÍtigo 65 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ,-.. .. . -
bom, e Íiel cumprimento do objeto desti' : '

,:l lO ê
alterações, porventura necessáÍias,

adas na forma do artigo 65 da Í:K
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8.666/93, através de Termo Aditivo

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FOÉõ
Gravatá/PE, excluÍdo qualquer outro.

'o c do presente Contrato será o da comarca de

E, por estarem justos, e acordados, firmam --, .):', ,- -:e Ccntrato em quatro s de igual teor, e para um

só efeito legal, na presenÇa das testemuri;a: ,;: ' r.,é:n assinam

il§,t%"J#
cPF,[F N/027.0 os.264-12

Secrêtário de Educação, Esportes, CLr ,'
Turismo e Juventude

DAN I

4,
lisses da Silva Pádua
DA SILVA PADUA EIRELI ME

CONTRATADA

M

/Çfr

E; üt*l.q-
C

PF
ME

65s>2\ - ea CPF:
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