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SECREIAR'Á MIJNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORIES, CULTURA, TURISMO É
JUVENTUDE

PREGÃo ELETRôNtco N" o09/2022

PRocEsso LrcrrATóRro No o1gt2o22

CONTRATO N.O 21412022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SEâRETARIA DE EDUcAÇÁo, EsPoRTEs, àULTURA,
TuRIsMo E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE E A EMPRESA
poRTAL pRoDUçÀo E pRoÚoçÂo DE EvENTos LTDA ME,
PÁRÁ OS FI,VS OUE SE ESPECIFICA.

Aos 28 (vinte e oito) diâs do mês de julho de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPJRTES,
CULTURÁ, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE COM SEdE E fOTO EM PEMAMbUCO, IOCAIiZAdA à AVENidA
Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./[/]F sob o no

30-005.980/000í -86, neste ato repÍesentado pelo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joêl Gomês da Silva, Brasilêira, divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por
meio da Portaíia No 0052021 datada em A4/0112021, portador da Carteira de ldentidade n0 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027.009.264-12, no uso da atribuiçâo qüe Ine conÍere o ORIGINAL; neste ato denominado simplesmente
CONÍRATANTE, e a empresa Poítal Produçãú e pÍ{rÍnoção de Eventos LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n'
28.296.878/000í -35, estabelêcida à Rua Jorge Albuquerque dê Carvalho, No '105 - Peixinhos - Olinda,/PE - CEP:
53.230-330, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Rinaldo Moura de Oliveira, portador da
Carteira Nacional de habilitaçáo N" 00342673739, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de
Pernambum, CPF/MF No 3'18.674.804-ô8, doravante denominadâ CONTRATADA, pâctuâm o presente Contrato,
cuja celebração é decorrente Processo Licitatório n" 01312022 - Pregão Eletrônico no 00912022 - Ata de
Registro de Prêços n" 04112022 - doêvante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lêi Federal no 8.666
de 21 de junho de 1993, e modificaçóês subsequeÍites: pelos termos da proposta vencedora, parte integrante
deste contÍato, pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes
supletivamente, os pÍincípios da Teoria Geral dos Contratos e âs disposições de direito privado; âtendidas as
c{áusulas. e condições que sê enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO - Contratação de Empresa especializada para o fornecinrento/locação
de lnfraêstrutura para atendeÍ os evenlos Munic!pais e demeis Órgãos Participantes, conÍorme especiÍicaçôes e
quantidadês indicâdas no Anexo ll, parte integrante deste contrato independente de transcÍição.

Paíág.afo Primeiro - O presente Contiatc não poderá ser objeto de cessão ou tÍansferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades normais da Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chã
Grandê, pâÍa seÍ utilizado Curante a lnauguraçâo dâ Escola Municipal José lvlanoel dê Fârias, Sitio Jâparânduba,
zona Rural, Chã Grande-PE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - EstÉ Contrato vigerá até 3l de dezembro de 2022, os quais serâo
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogâdc, nos rerílos da legislaÇáo pertinente.

CLAUSULÂ QUARTA - DO VALOR E COi{D|ÇOES DE PAGAiIE}ITO - Atribui-se a esse Contrato o valoÍ de R$
11.130,00 (Onze mil, cento e trinta reais) referente ao valcr lotal do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a
totalidade do peÍiodo mencionado na Cláusuia Terceira, conforme detalhamento a seguiÍ:

iTÊM - EXCLUSIVO PARA MICROEiTIPRESAS E EMPRÊSAS DE PEQUENO PORÍE arti o48 lll da Lei 123/2006

oEscRrÇÃo MÀRCA

Palco Médio Porte medindo: 96 m'de área em piso áicâtifadot 12
rnts de frente; 12 mts de fundo; do solc ao piso 2,10 met'os: Co
piso ao teto 7 mêtros; 1 camarim medinCo 16 n'r': cobeÍure cm lonâ
êxtintorcs. forma dê levantêmênto na talhai áÍeá ce kabaiho nâ

Feellirg 4.790 00

artê de baixo
Disciplinadores em metal medindo '1,20 metro 6e altuE po!' 2 Fabricação
metros dê co ímênto la
Locação dê poítars tíeliçado êm q 3C 10 x 03 pcrlais de box kr]ss:
pcrtais em box rnedindo 10x5m - pôrtais ccnÍeccionaros erí q30,
box kuss, com hastêamento, pé de galinhs c,.r gsratEs üê acoido
com o ti ode rso

11

UND. QUANT. Unitário Total

UND 4.790.00

06 UND 100 19 00 1 900 00

Feelling Diárla 1.480.00 4.440.O0

AV. Sôo José, n' l0l . Centro, Chõ Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-mO
E-moil ouvidoÍio@chogÍondê.pe.gov.br I
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SECRETARIA MTJNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

Paíágrafo Primeiro - Os pagamentos seráo efetuados mediante crêdito em conta corrente da contratada, por
ordem banéria, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento deínitivo, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja Íato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contratada.

Parágrefo Segundo - Os pagamentos seráo realizados integralmente. em correspondência com os serviços
efetivamente prestados no mês anterior ao do pagamenlo.

Parágrafo Terceiro - A nota Íiscal devidamente atestada deveÍá ser apresentada no setor contábil, na sêde de
cada Órgáo/Entidade dêmandanle conforme o caso (VER ORDEM DE FORNECIIVIENÍO/SERVIÇO).

Parágrafo Quarto - Por ocasiáo do pagamento a contratada deverá apresenlar:

a) CeÍtiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
bl CeÍtidáo Negativa de Dêbitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniáo e INSS,
expedida pela Secretâria da Receita Federal do Brasil;
c) CeÍtidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do T.3balho,
compÍovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) PÍova de regulaÍidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede dacontratada.

PeÉgrafo Quinto - O pagamento sêrá rÉlizado, após a apresêntaÉo pêle Contratada da nota fiscâl
devidamente preenchida e indicaÉo do banco, agência e contâ bâncária da êmpresa quê rêcebêrá o valor do
obieto.

Paágrafo Sêrdo - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágrefo Sétimo - Nenhum pagamento seÍá efetuado à adjudicatária ênquento pendenle de liquidaçáo qualquer
obrigaçao. Esse fato náo seÍá gerador de direito â reajustamento de pÍeços ou à atualizaçáo monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com eÍro, ou observada qualquer ciÍcunstância quê
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, paÍa correÉo e nesse caso o prazo previsto no
parágÍâfo primeiro será interÍompido. A contagem do prazo previsto para pagamenlo será iniciâde a partir da
respectiva regularização.

Parágrafo Nono - Eventuais alrasos nos pagamenlos imputáveis à contratada não geÍarão direito a qualquer
atualizaÇão.

Parágrafo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/falura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gaslos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhastas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza Íesultantes da execuçáo do contrato.

CúUSULA QU|NTI - ol ltultlZaCÃO UOruefÁnla - Ocorrendo âtraso no pagamenro, e desde que paÍa
tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma: haverá incidência de atuâlização monêtária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCAJIBGE ocorrida entre a data Íinal pÍevista para o pagamento ê â
data de sua efetiva rcalizacáo.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido rêajuste ou correçáo monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato, mediantê a
superveniência de fato imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocaçáo da contratada, cuja pretensáo deverá estar suficientemente comprovada através de
documento(s).

cLÁusuLA SÉTIMA - DA ExÉcuÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os Serviços deveráo ser prestados na
forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência) do Édital, nas quantidades, qualidades e padrões cotados, e
deverão seÍ fornecidos de acordo com o estipulado no Édilal, observado o prazo de montagem e desmontagem

Equipamentos locados
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Parágrefo Primeiro: Os bens/serviÇos seráo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e ÍiscalizaÉo do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especiílcações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo Segundo: Os serviços podeÍão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
espêciÍicações constantes neste Termo de Referência e na propostâ, devendo seÍ substituídos no prazo de 02
(dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuizo da aplicaçáo das penalidades.

Parágrafo Quarto: Na hipótese de a veriÍicaçâo a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimenlo deíinitivo no dia do esgotamento do
ptazo.

Parágrafo Quinto: O rec€bimênto provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execuçáo do contrato

Parágrafo Sexto - Será designado o servidor José Max Lins, matricula 000493, Diretor de Turismo, como
GESTOR DO CONTRATO e o servidor Augusto Victor Silva Campos, Matricula 374963, Secretário Municipal de
Planejamento, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscâlização da pres'.aÇão de
sêrviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências Íelacionadas à execução e determinação, tudo o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

cúusuLÂ oITAVA - DA SUBCONTRATACÀO - A subcontrataÉo depende de autorização prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os Íequisitos de qualificação tecnica, âlém da
regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuÉo do objeto.

Parágrâfo Píimêiro - A Contratada, na execuÇáo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podêrá submntratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 307o, com previa
autorizâção da Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo ê Juventude Municipio de Chã Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução conlratual, cabendo-lhe realizar â supervisão e coordenação das atividades da
subcontralaÇáo, bem como responder pêrante a Contratante pelo rigoroso cumprimênto das obrigações
contratuais correspondentes ao objelo da subcontratação.

cúusuu NoNA - DAS oBRIGACÕES DA CONTRATADA - É responsabitidade da CONTRATADA a
execuÉo objeto contratual em estreita observância da legislação vigente para contrataçôes públicas, as
especiÍicações técnicâs contidas no êdital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigâções:

e) Efetuâr a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificaçóes, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicaçôes refeÍentes a; descrição de cada item, modelo, procêdência e prazo de entrega/montagem,
b) No caso da necessidade de auxilio na execuçáo dos trabalhos, íica em responsabilidade da contratada,
a admissâo do auxiliâr, a cobêrtura de suas despesas, o fornecimento de todo o material de proteção
individual - EPl, necessário para execução do trabalho zêlando âssim pela integridade do mesmo e a
garantia da qualidade do trâbalho realizâdo;
c) Seguir toda a legislaÉo vigente, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança e higiene do
trabalho:
d) Toda a estrutura dêverá ser disponibilizeda ê montedâ/instalâda no local definido pela Secretaria
solicitante, no Municipio de Chã Grande/PE, sendo que a montagem deve ser de acordo mm o indicado
no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cada item paÍa a data do evento, para Íins de vistoria e
flscalização, bem como, ensaios e demais atos necessários à execuçáo do evento, devendo apresentar a
documentação específlca exigida item a item a exemplo da ART, Laudo Técnico e outros que o objeto
âssim o exigir seguindo o prãzo de anêcêdêncie definido;
e) Toda a estrutura deverá ser desmontada imediatamente após o êncerramento do evento, correndo as
despesas referentes â montagem e desmontagem por conta da Contratada, bem como o frete, carga,

rga, guarda e segurança dos equipamentos e/ou eslrulura antes e apôs encerramento do eventoi
equipamentos/estrutuía e serviços fornecidos/prestados deve tar

Parágrafo Terceiro: Os bens/serviços seráo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verifcação da qualidade e quantidade do material e consequentê acêitaçáo
mediante termo circunstanciado.

gãrantidos contra quaisquer
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defeitos inclusive de montagem e desmontagem, correndo â conla da Contratada todas as
responsabilidades e despesas sobre o Íôrnecimento, instalaçâo, frete, montâgem, desmontâgem, carga e
descarga, enÍim quaisquer outros ônus que porventura possam surgir na execução do contÍatol
g) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os aÍtigos 12, 1.3 e '17 a
27. do Código de Defesa do Consumidoí (Lei No 8.078, de 1990);
h) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expênsas, no prâzo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos:
i) Comunicar ao Contratante. no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entÍega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com â devida comprovação;
j) Manter, durante toda a execução do conlralo. em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas
as condições de habilitação ê quâliÍlcâção exigidas na liciteção:
k) lndicar preposto para representa-la duÍante â execuçáo do contrato,
l) Não transferiÍ a teÍceiros, por qualquer forma. nem mesmo parcialmente, as obrigaçÕes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condiÉes autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
m) Não permitir a utilizaÉo de qualquer trabalho do menoÍ de dezessêis enos, exceto na condiÉo de
aprendiz para os maiores de quatoze anos; nem permitir a utilizaÉo do trabalho do mênoí de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
n) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encaÍgos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, laxas, fÍetes, seguros, deslocamento de pessoal, prestaÉo de garantia e quaisqueÍ outras que
incidam ou vênham a incidir na êxecuÉo do contrato;
o) Arcar com as despesas de fíete, carga e descarga inclusive entregas em finais de semana e feriado e
fora do horário comercial;
p) Atender ao chamado do Contratante para assinatura do Contrato ou Ata de Registro de Preços no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da mnvocaÉo por escÍilo;
q) Coordenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, os serviços contratadôs, bem
como, êxpressamente reconhecer e declaraÍ que assume as obrigações deconentês do contratoi
r) É de responsabilidade da Contratada a emissão do Laudo Têcnim e ART de montagem INCLUINOO
ToDAs As DESpESAS ATTNENTES À EMrssÃo DE REFERTDoS DocuMENTos;
3) Emitir ART e o Laudo Técnico, que deveráo ser apresentados âo fiscal do contralo até o quinto diâ útil
que anteceder o evento.

cLÁusuLA oÉclMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE - Sáo obrigações da Secretaria Municipal de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chá Grande/PE:

a) recÉber o material/seÍviço no local, data e horário;
b) vêrificar minuciosãmente, no prazo fixado, a conformidâdê dos bens/seÍviços recebidos provisoriamente
com as especilica@es constantes do Edital e da pÍoposta, para Íins de aceilaÉo e recebimento defnitivo;
c) comunicar à Contratada, por escrilo, sobre imperfeiçôes, Íalhas ou iregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substjtuído, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e Ílscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Conlratada, alravés de Comissão/servidoÍ
especialmênlê dêsignado;
e) eÍetuaí o pagamento à Conlíatada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

CúUSUU OÉCtUa pntnrtetnA - DAS PENALIOAOES - Com Íundamento no Art. 7" da Lei Federal n.o
1O.52O|2OO2, Íicará impedido de licitar e contralar com a AdministraÉo Pública l,4unicipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo de multa de ate 30% (lrinta por cento), do valoÍ estimado para ARP e demais
cominações legais, nos seguintes casos;

a) Apresentar documentaçáo falsa,
b) Ensejar o Íetardamento da execuÉo do objeto:
c) Falhar na execuÉo do contrato;
d) Não assinar â Ata de Registro de Preços e ContÍato no prazo êstabelecido;
e) Comportar-se de modo inidônêoi
0 Não mantiver a pÍoposla:
g) Deixar de entregar documentaçáo exigida no certame;
h) Cometer fÍaude fiscal;
i) Fizer declaraÉo falsa.

Primeiro - Para condutas descrilas nas alineas "a", "d", "e", "f','g"t "h" e "i", será aplicada multa de no
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

AV. Sào José, no l0l, CentÍo, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-(nO ITelêÍonê:8l 3537-1140 |CNPJ: I L(N9.806/m0l -?0
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Parágrafo Segundo - O retardamento da êxecução pÍevisto na alinea "b", estará configurado quando a
Contraiada:

a) DeixaÍ de iniciar, sem causa justificada, a execução do contralo. após 07 (sete) dias, mntados da data
constanle na ordem de Íorneqmento.

b) Deixar de realizar, sem causa justiÍicada, as obrigações deÍinidâs no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por '10 (dez) dias intercalados.

Perágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razáo de falha na execuÇáo do contralo, de
que trata a alinea "c', o valor relativo às multâs aplicadâs em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrâfo QuaÉo - A falha na execuÉo do contrato previsla no subilem "c" estará conÍigurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações prêvistas nâ tabela 3 do item Parágrafo Sexto dêsta
cláusula, resp€itada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcânçar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativâmente.

TABELA í
Grau da lnfraçáo Pontos da lnfração

1 2

2
4

4 5
5 I
6 10

Parágrafo Quinto - O compoÍlamento pÍevisto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quandô â Contratada
executar atos tais como os dêscritos nos artigos 92, parág|,aÍo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no

8.666/1993.

Parágrâfo Sexto - Pelo descumpÍimenlo das obrigações contratuais, a Administração âplicará multas con'orme a
graduaÇâo estabelecida nas tabelas seguintês:

TABELA 2
Grau Correspondéncia

1 0,2% sobrc o valor da ordem de fornecimento a que se Íefere o descumprimenlo da obrigaÇão
2 0,4% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaçáo

0 8% sobre o valor da ordem de fornecimento a se refere o descum rimento da ob o
1,6% sobre o valor da oÍdem de iornêcimento a que se refere o descumprimenlo da obriqaÇáo4

5 3 2% sobÍe o valoÍ da ordem de fornecimento a que se reÍere o descum primento da obrigaÇáo
4,0% sobre o valoÍ da oídem de fornecimento a que se refere o descumDrimento da obriqacáo6

TABELA 3

Recusar a execuÇáo de Íornecimento determinado pela FiscalizaÇão,
sem motivo ustificado
Permitir situaÇáo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano

6
fisico. lesão co I ou con uências letais
Retirar das dependências do Contralante quaisquer equipamentos ou
matenais de consumo revistos em contrâto, sem autoriza revra

P ITENS A SEGUIR DEIXAR DE:
Manter a documenta de habilita o atualizada

2

4

7

8

Item DescriÇão Gra u lncidência
Executar fornecimenlo incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposiÇâo complemenlar.

2 Por Ocorrência

Fornecer informâçáo ÉÍfdã de Íornecimento ou substituir material
licitado poÍ outro dê qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

Suspender ou interromper, salvo motivo de forÇa maior ou câso forluito,
os fomecimentos contratados.

6
Por dia e por taÍefa
desiqnada

5 Por OcoÍrência

5 Por Ocorrência

6

1
Por item e por
ocorrência

orPor itêm e

tb. lla. tlLç|a,.

3
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5

3

1

3

Ulilizar as dependências da Contralante para fins diversos do objeto do
contrato.

Por Ocorrência

1
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Parágrafo Séümo - A sanÉo de multa poderá ser aplicada à Contralada iuntamente com a de impedimento de
licitar e contratar ôstabêlêcida no CapuÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitevo - As infrações seráo considêÍadas rêincidêntes sê, no prazo de 07 (setê) dias corridos a contar
da aplicâçáo da penalidade, a Conlratada cometer a mesma iníraÉo, cabendo a aplicação em dobro das multas
correspondentês, sem preiuízo da rescisão contratual.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido PÍocesso Administrativo de Aplicação de
Penâlidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no DecÍeto Estâdual no 12j9112015 e no Decreto Estadual
n' 44.94812017 .

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execução direta da sanÉo de multa indicados no
ParágraÍo Décimo acima. o contratado será notificado para recolher a importância devidâ no prazo de 15 (quinze)
dias, contâdos do recebimenlo da mmunicaÉo oficial.

Parágrafo Décimo Sêgundo - Decomdo o prazo previsto no Parágrãío Decimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobrança iudicial.

Parágrafo fÉcimo Têrceiro - A Administração poderá, êm situaçÕes excepcionais dêvidamente motivadas,
efetuar a retençâo cautelar do vãlor dâ multa antes de conclusáo do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉclMA SEGUNDA - oA RESCISÃO - A inexecuÇáo lotel ou pârcial do presêntê contrâto ênsejará
a sua rescisáo, com as consequências conlratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primêiro - lnadimplemento imputável à contratada - O contratante poderá rescindir
adminislrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no anigo 78 I a Xll e XVll da Lêi 8.666/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÉo. sem prêjuízo das pênalidades pêrtinentês em processo
administrativo regular.

Pâágrafo Segundo - O presente Contrato podeÍá ser Íescindido consensuaimenle, medianle a ocoÍrência da
hipótese prevista no inciso XVll do aÍtigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;
reduzida a lermo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniência para a AdministraÉo. Artigo 79, ll da Lei
8.6ô6/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaçâo pÍocessual
vigente. Arligo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do ârtigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratada seÍá esta ressarcida dos prejuizos regularmenle comprovados que
houver soÍrido. Artigo 79 parágrafo 2o da Lei8.666/93.

Pa fo Sexto - A rescisáo administrativa ou amigável será p recedida de autoriza Éo escÍita e fundamentada
go

ocorrência

I Cumprir horário estabelecido pelo contralo ou determinado pela
FiscalizaÇão.

1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinação da FiscalizaÉo para controle de acesso de sêus
funcionários.

,1 Por Ocorrência

Cumprir determinaÉo foÍmal ou anstruÉo complementar da
FiscalizaÇão.

2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos
nesta tabela de multas, após reincidência foÍmalmente notiÍicada pela
unidade fiscalizadora.

3
PoÍ ilem e por
ocorrênciâ

Por diâ
Entregar a garantia contratual eventualmente exigidâ nos lermos e
prazos estipulados.

1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTTJRA, TURISMO E
JUVENTUDE

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade compelente, o valor da multa poderá ser desconlado do pagamento a
ser efêluâdo ao contratâdo.

pârágraÍo 1o dâ Lei 8.665/93.
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SEaRETARIA MUNtctpAL oe eoucaçÃq EspoRrEs, çULTURA, TURtsMo E
JUVENTLIDE

cúusulA DÉclMA TERCEIRA - DAs oESPESAS oo coNTRÂTo - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesâs decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágrefo Unico: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encârgos trabalhistâs, previdencrários,
Íiscais e comerciais, decoÍrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.66ô/93.

cúusula DÉclMA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁR|oS - As despesas decorrentes deste
contratocorreráoporcontadosrecu,@_SecretariadeEducaÉo,ESportes,
Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 500'l - Secretaria de EducaÇão, Esportes, Cultura, Turismo e Juvêntude -
Alividade: 13.392.1302.266 - Promoção de Açôes Culturais - Elemento de Despesa: (697) - 3.3.90.39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoâ Jurídica

cúusuLA DÉclMA QUINTA - OA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o @ntratante, ou tercêiros, em razáo de ação ou omissâo, dolosa ou culposa, da contÍatada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominaçóês conlratuais ou legais a que estiver sujeita, não
excluindo, ou Íeduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o acompânhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.ô66/93.

CúUSULA DÉCl A SEXTA - oos AcRÉSCllrOS E SUPRESSOES - A quântidâde inicialmente contratada
poderá ser acÍescida ou suprimidâ dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do aíigo 65 da Lei no
8.666/93.

cúusULA oÉctrlta sÉrtua - DAs ALTERACóES - As alteraçÕes, porvêntura necessárias, ao bom, ê Íiel
cumprimento do obieto deste Contreto seráo eÍetivadas na forma do ârtigo 65 da Lei 8.666/93, alravés de Termo
Aditivo.

CúUSULA DÉCtua Otlave - DO FORO - O Foro do presente ContÍato será o da comârca de cÍavatá/PE,
excluído qualquer outro.

E, por êstarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, ê para um sô efeito
legal, na pÍesença dâs testemunhas que também assinam.

Ri
CPF F o27.009.264-12

Ordenedor dê Dêspesa
Secrêtário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo

ê Juventude

DE EVENTOS LTDA ME
CONTRÂTÂDA

aL} 63 )94 .5

TESTEMUNHÁS:

PORTAL P

CPF

e Olivêira
E PRoMoÇÃo

N

c
ME:
:] ô2. 6s:. Selt - ,o ,|
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