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SECRETARIA MUN'CIPAL DÉ, EDUCAçAO, ESPORIES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

pREGÃo elrrnôutco No oo9/2022

PROCESSO LtC|TATORtO N' 013t2022

CONTRATO N.C 24312022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECREIÁR,A DE EDUcAÇÃo, EsPoRTEs, cULTURA,
TURISM9 E JUVENTUDE DE cHÀ GRANDE E A
EMqRESA DANTELA DA slLvA ?ÁDUA EtRELt ME,
PARÁ OS F'IVS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 23 (vinte e três) dias do més de agoslo de 2022. de um lado a SECRETARIA OE EDUCAÇAO,
ESPORTES, CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE com Sede e foTo em
PeÍnambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro nc '100 Dom Helder Câmara. Chã Grande - PE.
insclrta no C.N.P.J./MF sob o no 30 005 980/0001-86 neste atô representado pelo seu GestoÍ e
Secretârio de Educação, Esportes Cultura Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira.
Divofcrado Professor e Farnlacêutico, nomeado por meio da Portaria N" 004/2021 datada em
031Q1t2021. portador da Carteira de ldentidade n' 5.322.402 SSP/ PE. CPF n" 027.009.264-12, no uso
da atribuiÇão que lhe confere c ORIGINAL; neste ato denominado slmplesmente GONTRATANTE, , e
a empresa Daniela da Silva Pádua Eireli ME, inscÍita no CNPJ sob o n" 3í.500.304100014í .

estabelecida à Avenida Dantas Barreto, N" 2089, '1o andar, Sala D - Centro - Moreno/PE - CEP:
54 8C0-000. neste ato Íepresentada por seu rêpresentante legal, Sr. Ulisses da Silva Pádua. portador
da Carteira Nacional de HabilitaÇâo No 01576004460, expedida pelo Departamento Estadual de']'ránsrtc de Pernambuco CPF/MF No 044.891.474-30. doravante denominada CONTRATADA.
pactua!'n c presente Contrato, cuja celebração é decorrente Processo Licitatório no 01312022 -
Pregào EletÍônico no 009/2022 - Ata de Registro de PÍeços n' 04312022 - doravânte denominado
PROCESSO e que se regeÍá pela Lei Federal n'8.666 de 21 de junho de 1993, e modificaçôes
subsequentes; pelos termos da pÍoposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido
no Edrtal e seus anexos. pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivame. rte. os
íii-incipios da TeoÍia Geral dos Contratos e as disposiçôes de direito pnvado; atendidas as cláusulas, e
cond côes que se enuncram a seguiÍ:

CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO - Contrataçào de EmpÍêsa especializada para o
fornêcimento/locação de Infraêstrutura para atendêr os evêntos Municipais e demais Órgáos
Participantes, conforme especiÍicaçôes e quanhdades indicadas no Anexo ll, paÍte integrante deste
contrato rndependente de transcrrçâo

Parágraío Primeiro - O presente Contrato nâo poderá ser objeto de cessão ou transÍerência, no todo
ou em pârte.

CLAUSULA SEGUNDA - OA FINALIDADE - O objeto Ceste Contrato destina-se ao desenvolvimento
das ativrdades normais do Departamento de Turismo do Municipio de Chã Grande. para serem
utilrzados durante as Festividades dos dias 27 e 28 de agosto de 2022, fio Municipio de Chá Grande.

CLÁUSULA TERCETRA - DO PRAZO - Este Contrato vigêrá até 3i de clezembro de 2022, os quats
serão contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaçáo
pertrnente

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDICOES DE PA GAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o
valor de R§ 35.'126,00 (Trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais) referente ao valor total do objeto
previsto na Cláusula Primerra. para a totalidade do penodo mencionado na Cláusula Tercerra.
conforme detalhamento a seguir
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llEltl : EIQ!!§UQjnEÀJvllcRO-EltrPRESAS Ê EMPRESAS oE PEOUENO PoRÍE (artipo 48, ttt da Lêi 123/2006

ITEM

09

17

rrEM 
I

DESCRTçÃo 
I

@@
05 Racks Dimmerbox corn 12 canais de 4Kw com filtrost '12 refletores com 

I

lámpâdâs pâr foco 01 ; 12 refletores corn lámpadas pâÍ foco 02; 24 iêfletoíes com I

lámpadas par foco 05: 08 reíletores set light com lâmpadas cje 1000wi 20 I

refletores PC 1000w. 16 Íefletoíes elipsodais 750w (com faca íiis poÍtâ-gel ei
porta-globo) 01 canhão seguidor Hl\rl: 02 minr brutes de 06 lámpadas; 08 fresnéis 

]

de 1000w: 01 máquina de fumaça com gliceína e ventilador. Fiação. senes. I

extensões e cabos pâra â lrgaçáo do sistema. DistÍibuidor de energia corn ]

ateÍamento e cábo de AC com mars de 50 melros 04 aras para iluàrnação l
lateral de cerca de2m: 04toríes de 4m no minrmo: 04 barrâs Ce eluminio I

ValoÍês R$
UND llUA NT.

Unitário Total

Oiáriê 02 4 649.00 r 9 298 00

05 356 00 | 1 780 00

seriadas 01 gÍide Q30 em U rnedrndo 4m x 10m: 01 gride quadrado ccm uma 
I

!êye !9jtqt9_Íneq!!!9 _lqlluell lom (1eg!E)rjm1p!ojq41d_a_d§L . i

Dleíras de estandes TS de 3 X 3 Stând Tpo ll: Stand do trpo octanorm fechado e I

clrmatEado poÍ aparelho condrcionedoí de ar paÍedes em par.éis tipo TS com I

2 20m de altura, pêrÍis de alumrnio octavados teto pergolado 01 (urr) spot de ] l\r,/DiáÍia
100 Watts a cada 3,00m'z, 0'l (um) ponto de energra. prso em cêípete. porta de 

lacesso alenamento conÍorme normas lécnrcas da ABNT.

ITEM - COTA PRINC'PAL 75 ETENÍA CINCÔ

DEScRIçÃo UND. OUANÍ.
Vâlores R5

t- l- + Total

19

I rreru 
I

lParnel de Led 3M X 4lú:Palnel de Led compostos po|l5 modulos de 896mm x i

672mm. Íicando uma medida frnal de 5,37m x 3,36m. com íesolução de 7mm
vrÍtúal outdooí (uso externo) ccm interfacdscaler. possibililando a repíoduçâo de 

I
quaiquer hpo de rmagem ccrn srnal RGB ou video composto.02 Notebooks com i
configuraçào minrrê pÍocessador 2 2GHz Corc 2 Duo. 4cB RAM HD de no 

I

minrmo 250G8 reprodutor de blue ray e gíavador de DVD. com sistema 
I

opeÍacional Windows XP ou mais recente instalado. com mouse. Fonte de 
I

i alimentaçào automática 110t22OV. eskuluías de Box Íruss para montagem dos I

lelôes/leds á frente do pêlco em local a ser apontado pela equipe de direçáo de
palco. 03 Cámeras HDV com 03 ccd's paía transmissáo simultânea, 01 DVD
Player. que repíoduza BLUÊ RAY. DVD. CD de áudio e MP3, abertura a Íegiões
1 e 4. com conkok remoto total, 01 Mesa de corte. 03 Monitores 10".
Cabeamento necessário

ITEM - OT ERVADA 25% NTE É CINCO POR

DEscRrÇÃo

Parnel de Led 3M X 4MiPainel de Led compostos por 15 móCulos de 8g6mm x 
I

672mm Íicando uma medida final de 537m x 3.36m corn fesolução de 7mm 
I

virtual outdooa (uso externo) com tnterÍâce/scaleí possrbrhlando a repÍoduÇão dê |

qualqueí tipo de imagem com sinal RGB ou video composto. 02 Notebooks com
configurâçâo mínima. pÍocessaa,or 2.2cáz Corc 2 Duo 4GB RAM HD de no
minimo 25OGB. reprodutor dê blue íay e gravador de DVD. com sisema
operacionâl Wndows XP ou mais Íecente instalado. com mouse. Fontê de
alrmenlâçâo automática 11O122CV estíúturas de Box Truss paÍâ montagem dos
telões/leds à frente do palco. em,ocal â ser apontado pela equipe de direção de
palco 03 Cámeras HDV com 03 ccds para kansmissáo simúttânea 01 OVD
Player que repÍoduza BLUE RÂY, DVD. CD de audo e MP3 abertuÍa a Íegiôes
I e 4 com contmle rem(Ío total, 01 Mesa de corte 03 Monitoíes '10".

Cabêamento necessáno

UNO I 01 5 683 00 5 683 00

L

PA 01 console digrtal 48 canais. 16 auxillares 04 bandâs de equalzaçào 
I

paíamékicas 04 processadores de efeilos. 02 processadores dinâmlcos por 
I

canal. com resolução minima de 46 kHz 01 multicabo 48 vias para ateÍrder aos I

canais da mesa e mais 08 vras para canars pãrâ âuxiliares com splittêr. dê 60mts I

ou mais 01 processador de sistema digital. estereo com duas entradas e 08 |

saidas com multicabos exclustvo que atenda toda a necessidade do 
I

equrpamento 02 equâlEadores 31 bandâs 24 catxas de sub woofeí com 02 iÍalântes de 18. 1600 wâtts RMS 16 caixas acústrcas tipo lrne Arrây 
I

rnCustnalizadas com sistêma Fly dê 02 ou 3 vtas. ou equivalente. que reproduza i

no minimo 110 dba a 25mts do palco AnrplúcaÇão compativel com o sistema I

CabeÇáo de AC com 50mts no minrmo 0 i êparelho de CD. que Íep.oduzê MP3 e 
I

um aparelho de MD 01 lntercomunrcador entre as mesas de PA e de monttor I

Som de grandê porte para atendeÍ a um publtco ate 20 000 pessoas Som Tlpo I

Fros e cêbos para a hgação de sstema lúontor 01 console di
oíé amplúicadores com recâll para todos os canats. 16 aL

UND, OUANT.

UND 02

Drana 01

Valores R

unitário Total

5.683.00 11 366 00

6 999.00 6.999 00

banda! de lquâlizâÇáo paramétÍrcas 02 processad
08 matÍrr 04

eÍertos 02 d

Unitário

Chã Grande
Ur'^ 

"t!' 
i4l'r"

ial48 cânars aom

l
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processadores drnamico poí
operacronars com resolução
dtgitâl estêreo com 02 entrad
sub woofeÍ com 02 falantes
graves e médias altas) 12 cail
2 ) ou srmilar 02

' cana
minrm
ase0
de 18'
xas de

I 12 canars de equahzaÇão. 3l bandas
a de 48 kHz. 01 processador de slstema
I sardâs parâ o side frll. 02 side frlls com 02

e 02 caixas de 03 vias (graves médios e
mondor (02 falantes de 12 ou 15 + d.ive de

Parágraío Primeiío - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da
contratada. por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos. a contar do Íecebimento
definitrvo quando mantidas as mesmas condiçôes tniciais de habilitação e caso náo haja fato
impeditivo para o qual tenha concorrido à contratada.

PaÍágraío Segundo - Os pagâmentos serão reâlizados integralmente, em correspondência com os
serviÇos efehvamente prestados no mês antenor ao do pagamento

Parágrafo TercêiÍo - A nota Íiscal devidamente atestada deverá seÍ apresentada no setor contábil
seoe de cada Ôígão/Entidade demandante confcÍme o caso (VER ORDEI\'
FOR NECTMENTO/SERV|CO).

na
DE

Parágrafo Quarto - Por ocasiào do pagamento a contratada deverá apresentar

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regulaÍidade com o FGTS,
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da União e
INSS, expedrda pela SêcretaÍia da Receitâ Fedeíal do Brasil,
c) Certrdào Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a rnexistência de débitos inedimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Munrcipal do dômicilio ou sede da
contratada.

ParágraÍo Suinto - O pagamento será Íêalizâdo, apôs a apresentação pela Contrateda da nota fiscal
devrdamente prêenchida e indicaçáo do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o
valor do objeto.

Parágrafo Sêxto - Náo havêrá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

ParágÍafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendentê de
liquidaçáo qualqueÍ obrigaçào. Esse Íato não será geíador de direito a reajustamento dê pÍeços ou à
atualizaçáo monetáÍia

Parágrafo Oitavo - A nota frscal que for apresentada com erro. ou obseÍvada qualquer circunstâncta
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para coÍreção e nesse caso ô pÍazo
prevrsto no paÍágrafo primerro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será
rnrcrada a partrr da Íespectiva ÍegularizaÇão.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a
qualquer atuaIzação.

PaíâgraÍo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota Íiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato

ruma Íorma. haverá incrdência de atualizaçãoque para tanto. a contratada náo tenha concorrido de al
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Parágrafo Décimo Primêiro - Deverão estar inclusos nos preÇos apresentados todos os gastos do
Írete. embalagem e todos e quarsquer tributos selam eles soctais. trabalhistas. previdenciáÍios, fiscais,
comercrais ou de qualquer outra natureza resuitantes cla execuçáo do contrato

CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZAÇÂO MONETARIA - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde

l
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monetária sobÍe o valor devido pela variação acumulada do IPCAJIBGE ocorrida entre a data final
prevista para o pagamento ê a data de sua eÍetiva rcalizaçâo.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo seÍá ôoncedido reajuste ou correção monetária ao valor
do Contrato

Parágrafo Unico - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-flnanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato impÍêvisÍvel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensáo deverá estar suficaentemente
comprovada através de documento(s).

cLÁusuLA SETIMA - DA EXE ucÁO OO OBJETO DO CONTRATO - Os Serviços deverão ser
prestados na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, nas quantidades.
qualidades e padrÕes cotados, e deveÍáo ser fornecidos de acordo com o estjpulado no Edital,
observado o prazo de montagem e desmontagem dos Equipamentos locados,

ParágraÍo Primêiro: Os bensiserviÇos serão recebidos provisoriamênte no prazo de 05 (cinco) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para eÍeito de posterior
veÍiÍcação de sua conformidadê com as especificaçÕes constantes neste Termo de Referência e na
proposta.

Parágrafo Segundo: Os serviços poderão SeÍ rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificâçÕes consÉntes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs'.;tuídos
no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

Parágrafo Terceiro: Os bens/serviços serão recebidos dêfinitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificaÇáo da qualidade e quantidâde do material e
consequente aceitaçáo medrantê termo circunstanciado.

Parágrafo Quarto: Na hipótese de a veriÍicaçáo a que sê reÍere o subitem anteíor não ser proced,da
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deÍlnitivo no dia do
esgotamento do prazo.

ParágraÍo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execuçâo do contrato

Parágtafo Sexto - Será designado o sêrvidor José Max Lins. matrícula 000493, Diretor de Turismo,
como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Augusto Victor Silva Campos, MatrÍcula 374963,
Secretário Municipal de Planejamento, como FISCAL DO CONTRATO. responsável pelo
acompanhamento e fiscalizaçáo da prestaçâo de serviço. anotando em registro próprio todas as
ocorrências relaÕionadas à execuÉo e determinaçáo. tudo o que for necessário à regularização de
falhas ou deÍettos observados na execuçáo do Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataÇão depende de autorizaÇâo previa
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataÇão cumpre os Íequisitos de quali.icação
técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuçáo do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada. na execuçâo do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de Íeferência, até o limite mâximo
de 30%, com prêvia autonzação da Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude
do Município de Chá Grande.

ParágraÍo Sêgundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçáo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execuçã o côntratual , cabendo-lhe íealizat a supervasáo e
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coordenação das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoÍoso cumprimento das obngaçÕes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataÇáo.

CLÁUSULA NoNA - DAS oBRIGAÇÓES DA CoNTRATADA - E responsabilidade da
CONTRATADA a execução objeto contratual em estreita observância da legislaÇâo vigente para
contratações públicas, as especificaçóes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem cc no em
suas pÍopostas, assumindo integÍalmente as seguintes obrigaçÕes:

a) Eíetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiícaçôes, pÍazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações reÍerentes a: descrição de cada item, modêlo, pÍocêdência e
prazo de entregarmontagem;
b) No caso da necessidêde de auxíiio na execuçáo dos tÍabalhos, fica em responsabilidade da
contratada, a admissão do auxiliar, a cobertura de suas despesas, o fornecimento de todo o
material dê proteÉo individual - EPl, necessário para êxecução do trabalho zelando assim pela
integridade do mesmo e a garantia da qualidade do trabalho realizado;
c) Seguir toda a legislaçáo vigente, em especial a CLT, no que dE respeito à segurança e
higiene do trabalho;
d) Toda a estrutuÍa deverá ser disponibilizada ê montada/instalada no local dêÍinido pela
Secretaria solicitante, no Município de Chã Grande/PE, sendo que a montagem deve ser de
acordo com o indicado no objeto, seguindo o prazo de antecêdência de cada itêm para a data do
evento, para fins de vistoria e fiscalizaçáo, bem como, ensaios e demais atos necessários à
execuÉo do evento, devendo aprêsentar a documentiaÇáo especÍÍica exigida item a item a
exemplo da ART, Laudo Técnico e outros que o objeto assim o exigiÍ seguindo o prazo de
antêcedência definido;
e) Toda a estrutura dêverá ser desmontada imediatamente após o enceÍramento do evento,
correndo as dêspesas referentes à montagem e desmontagem por conta da Contratada, bem
como o frete, carga, descargâ, guarda e segurança dos equipamentos ê/ou estrutura antes e
após encerramento do evento;
Í) Os equipamentos/estruture e serviços fomecidoyprestados deverão ester garantidos contra
quaisquer defeitos inclusive de montagem e desmontagem. correndo à conta da Contratada
todas es responsabilidades e despesas sobre o fornecimento, instalação, frete, montagem,
desmontagem, carga e descarga, enfim quaisquer outros ônus que porventura possam surgir na
execúção do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12.
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei N" 8.078, de 1990);
h) Substituir, reparar ou corrigir. às suas êxpensas. no prazo fixado neste Termo de Referência,
o ob.leto com avanas ou defeitos.
i) Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação:
j) Manter, durante todâ a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificâçáo exigidas na licitaÇão;
k) lndicar preposto para representa-la durante a execução do contrato,
l) Náo transÍerir a terceiros, por qualquer forma. nem mesmo parcialmente, as obrigaçôes
assumidas, nen] subcontratar qualquer das prestaçoes a que está obrigada, exceto nas
condiçôes autorizadas no Termo de Rêferência ou na minuta de contrato:
m) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre,
n) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários.
fiscais. comerciais. taxas. fretes, seguros. deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras qLre incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
o) Arcar com as despesas de frete, carga e descarga inclusive entregas em flnais de semana e
feÍiado e fora do hoÍário comercial:
p) Atender ao chamado do Contratante pa assinatuÍa do Contrato ou Ata de Registro de
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Preços no prazo máximo de 02 (dois) daas úteis a contar da convocaçâo por escrito;
q) CooÍdenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, os serviÇos
contratados, bem como, expressamente reconheceÍ e declarar que assume as obrigações
decorrentes do contrato,
r) E de responsabilidade da Conkatada a emissão do Laudo Têcnico e ART de montagem
rNcLUrNDo roDAs AS DESpESAS ATTNENTES À enntssÃo oe nerenróos
DOCUMENTOS:
s) Emitir ART e o Laudo Técnico, que deverâo ser apresentados ao fiscal do contrato até o
quinto dia útil que anteceder o evento.

GLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRTGACOES DO CONTRATANTE - São obrigaçÕes da Secretaria
Municipal de EducaÇáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande/PE:

a) receber o metêrial/serviÇo no local, data e horário;
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos
provisoriamente com as especificaÇÕes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceiteçáo e recebimento definitivo,
c) comunicar à Contratada, por êscrito, sobrê impeíerções, falhas ou irreguleridades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituÍdo, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Contratada, através de
Comissáo/sêrvidor especialmente designado;
e) efetuar o pagamento à ContÍatada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7. da Lei Federal
n." 10.52012002, ficará impedido de licitar e contratar com a AdministraÉo Pública Municipal, pelo
prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor êstimado
para ARP e demais comanaçÕes legais, nos seguintes casos:

a) Apresêntar documentaçáo fulse;
b) Ensejar o retardamento da execução do obieto;
c) Fãlhar na execuÇão do contrato;
d) Nâo assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo êstabêlecidoi
e) Componar-se de modo inidôneo;
f) Náo mantivêr a proposta;
g) Deixar de entregar documentaçáo exigida no certame,
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaração falsa.

ParágraÍo Primeiro - Para condutas dêscritas nas alíneas "a", "d", "e', "f, "9"; "h" e "i", será aplicada
multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do ôontÍato.

ParágÍafo Segundo - O retardamento da execução previsto na alínee "b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar. sem causa justificada, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias,
contados da data constante na ordem de fornecimento,

b) Deixar de realazar, sem causa .iustificada, as obrlgaçóes definidas no contrato por 03 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

ParágraÍo TerceiÍo - Será deduzido do valor da multa aglicada em razâo de falha na execuçâo do
contrato, de que trata a alinea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

PaÍágrafo Quarto - A falha na execução do con prêvrsta no subitem 'c estará configurada quando
a Contratada se enquadrar em pelo menos uma çôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo M
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Sexto desta clàusula, Íespeitada a graduaÇão de infraçÕes conÍorme a tabela 1 a seguiÍ, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnf o Pontos da It
2

7 3L_
3 4

ParágÍafo Quinto - O comportamento previsto no Paégtafo Quarto estará configurado quando a
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97. parágrafo
único, da Lei no 8.666/1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçÕes contratuais, a AdministraÇão aplicará multas
conformê a graduagâo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
Grau CorÍespondência

alor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da

alor da oÍdem de fornecimento a que se refere o descumprimento da

alor da ordem de Íornecimento a que se reÍere o descumprimento da

4

5

1,6% sobre o valor da oÍdem de fo
obrioacáo.

Ínecimento a que sê refere o descumprimento da

3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento

6

+!brigação
4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a quê se refere o descumprimento da
obrigac ao

Itêm
TABELA 3

Descrição

com lementar
TÉornecer informação pérÍida de fornecimento ou substituir

rnaterial licitado por outro de qualidade infeÍior
Ts*pender ou interromper. salvo motivo de força maior ou caso

os fornecimentos contratados
as dependências da Contratante para fins divêrsos do

I objeto do c
i Recusar a execução de fornecimento deternrinado pela

ontrato

F isca li4?990 t.l,v!.lqstiíicado

I Executar fornecimento incompteto, paliativo, pÍovisório como por
1 I caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 2

3

4

2 r Por Ocorrência
--------.------

Por Ocorrência

tarefa desi nada
6

Por dia e por

5 | Por Ocorrência

5

I

, sem mo 5 I Por Ocorrênci:a
--------+-

6 Por Ocorrência^ | Permitrr situaÉo que criê a possibilidade de causar ou que cause 
I- 

| dano Íisico. lesáo corpoELqq rg!§eSle!çles letais. _ |

_ | Retirar das dependências do Contratante quaisquer 
I7 lequipamentos ou materiais de consumo previstos em ôontrato, 
i 1l Por item e

ocorrência
por

L sem autorizacão préviq

anter a docume lleÇáo de habilitaç?oat da 1 I Por item e__potl

Grau lncidência
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ocorÍencta
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado páãto Por Ocorrênciâ

Por Ocorrência

Fiscaliza o

10
rcumprrr oetermnaçao oa f isóátizàçáo para cóntrote o-acesú l

de seus funcionários
1

L
2 I Por Ocorrência11

Fiscalização
mprir quaisquer dos itens Co contrato e seus anexos não

12 previstos nesta tabela de multas, após reincrdência formalmente
notiÍicada pela unidade Íscalizadora
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos

3
Por item e
ocorrência

po

L

13
estrpulados

Por dia

ParâgraÍo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contretâda juntamente com â de
impedimento de licitar e contratar estabelecida no Caput desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçÕes serào consideradas íeincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma inÍraÇão, cabendo a
aplicação em dobro das multas correspondêntes, sem prejuízo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de
Aplicâçâo de Penelidade - PAAP, dêvendo sêr observado o disposto no Decreto Estadual no
42.19112015 e no Decreto Estadual no 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoÍidade competente, o valor da multa poderá ser desconrldo do
pagamento a ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuÇáo direta da sançâo de multa
rndicados no PaÍágÍafo Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicaÇâo oficial.

PaÍágrafo Décimo Sêgundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobrança ludicial.

PaÍágrafo Oécimo Tercêiro - A Administração poderá, em situaçÕes excepcionais devidamente
motlvadas, efetuar a rêtenÇão cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.

CúUSULA DÉclmA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecuÉo totat ou parcial do presente
Contrato ensêjaÍá a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento

ParágraÍo Primeiro - lnadimolemento imputável à contratada - O contratantê poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipótesês previstas no artigo 78 la Xtl e XVll da Lei
8.666/93 sem que caiba à contratada dirêito a qualquêr indenizaÇão, sem prejuízo das penalidades
pertinentes em processo administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmênte, medi?nte a
ocorrência da hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo TeÍceiÍo - O presentê Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as
partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a AdministÍação.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser resci ido JUdicialmente nos termos da legislaÇãd
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666i93
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Parágrafo Quinto - Quando a rescisâo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houveÍ sofrido. Artigo 79 parágrafo 2o da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigávêl será precedida de autorização escrita e
Íundamentada. Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.66ô/93.

cLÁusuLA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO GONTRATO - Constituirá encargo exctusivo
da contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas deconentes da execução do objeto deste
ContÍato.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DoS RECURSo R ÁR - As despesas decorrentes
deste Contrato correrão poÍ conta dos recursos a seguir especificados rgão: 5000 - Secretaria de
EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 500'l - Secretaria de EducaÇão,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Atividade: 13.392.1302.266 - PromoÇão de Açôes Culturats -
Elemento de Despesa. (697) - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.

CLÁUSULA DÉctMA QUTNTA - DA REspoNSABtLtDADE CtvtL - A contratada respondêrá por
perdas e danos que vier a sofrer o ôont[atante, ou terceiros, em razão de aÇão ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaçôes contratuais ou
legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo êste responsabilidadê, a fiscalizaÉo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666193.

CLÁUSULA OÉC|MA SEXTA - DOS ACRÉSC|MOS E SUPRESSÕES - A quantidade iniciatmente
contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo pÍimeiro do
artigo 65 da Lei no 8.666/93.

GLÁUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERACÔES - As alteraçÕes, porvêntura necessáiras, ao
bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato seráo efetivadas na forma do artigo 65 da Lei
8.6ô6/93, através dê Termo Aditivo.

CLÁUSULA OÉCIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca de
Gravatá/PE, excluído qualquer outro.

E. por estarem.iustos, e acordados, firmam o presente Contreto em q
só efeito legal, na presenÇa das testemunhas que tambêm assinam.
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