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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORIES, CULTURA,, IURISMO E
JUVENTUDE

PREGÃo ELETRôNlco No oo9/2022

PRocEsso trcrrerónro No oí3/2022

CONTRATO N.O 24412022, QUE ENTRE SI CELÉBI.AM A
SEâRETARIA DÊ EDUcAçÀo, EspoRrEs, cuLTuRA,
ÍURISMo E JUVENTUDE DE cHÂ GRANDE E A EMPRESA
PoRfAL PRoDUçA1 E PRoMoÇÂo DE EvENTos LTDA ME,
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de-2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES,
CULTURA, TURISÍúO E JUVENTUOE DE CHA GRANOE com sede ê foro em Pêmambuco. localizada à Avenida
Vinte de DezembÍo, no 100, Dom Helder Câmara, Chã crande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no
30.005.980/0001-86, neste ato reprêsêntado pelo seu Gestor e Secretário de EducaÇáo, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silve, Brâsileira, divorciado, Professor e Farmâcêutico, nomeado por
meio da Poítaria No 0052021 dâtada em O4lO1l2O21, ponador da Carteira de ldentidade n" 5.322.a02 SSP/PE,
CPF n" 027 009.264-12, no uso da atÍibuição que lhe conferê o ORIGINAL; neste ato deflominâdo simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Portal Produção e promoção de Eventos LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n'
28.296.87810001-35, estabelecida à Rua Jorge Albuquerque de Carvalho, No 105 - Peixinhos - Olinda/PÊ - CEp:
53.230-330, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Rinaldo l\4oura de Oliveira, portador da
Carleira Nacional de habilitação No 00342673739, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de
PeÍnambum, CPF/MF No 318.674.804-68, doravante denominada CONTRÁTADA, pacluam o presente Contrato,
cu,â celebração é deconente Processo Licitatório no O'1312022 - PÍegão Eletrônico no 00912022 - Âtâ de
Registro de Prêços n' 04112022 - doÍàvanle denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666
de 21 dê junho de '1993, e modificâçôes subsequentes; pelos termos da pÍoposta vencedorâ, parte integrante
deste contratoi pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicândo-se-lhes
supletivamente, os principios dâ Teoria Geral dos Contratos e as disposiÇôes de direito pÍivado: atendidãs as
cláusulas, e condições que se enunciam a seguiÍ:

CUÁUSUIA PRIMEIRA - DO OBJETO - ContrataÉo de Empresa especializada pâra o fomecimento/,ocação
de lnfraestrutura pâra atender os eventos Municipais e demais Ôrgãos Participantes, conÍorme esp€cificaçoes e
quantidades indicadas no Anexo ll. parte integrante dêsle contrato independente de lÍanscriÉo.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto dê cessáo ou transferência, no todo ou em parte.

cúusuLA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contíato deslina-sê ao desenvolvimento das
atividades ncrmais do DepaÍtamento de iurismo do lvlunicípio de Chá Grande, para serem utilizados durante as
Festividãdes dos dias 27 e 28 de agosto de 2022. no Nrunicípio de Chã GÍande.

cúusulA TERCEIRA - DO PRAZO - Este Contraro vigerá atê 3í de dezembro de 2022, os quais seráo
contados a partiÍ da dâta de sua assinatura, podendo seÍ prorrogado, nos termos de legislaçáo pertinente.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E CON ES Dã PAGAMENTO _ Atribui-se a esse Contrato o valor dê RS
48.631,00 (Ouarênta ê oito mil, seiscentos e trintâ ê um reais) refeíenle ao vâlor total do obieto previsto na
Cláusula Primeira, para a totalidâde do período mêncionado nâ Cláusula Terceira, conforme detalhamento a
seguir:

ITENS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ârtigo 48, ttt da Lei
123/2006

DEScRTÇÃo ttlARCA

Palco Médio Poíe medindo: 96 m'?de áÍea em piso
lcatiÍado; 12 mts de frente; 12 mts de fundo: do solo ao

IÍEM

a
01 prso 2,10 metros: dc piso ao teto 7 metrosi 1 camarim

lmedindo '16 m'?; cobertura em lona extrntores. íorma de
levantamento na tallai área de trâbalho na parte de baixo

03

Tablado: Tablado em estruiura metálica tubular com piso
estruturado em estrutura metálica. revestido em

Feelling

Feelling lú'?/Diária 4A

9.580.00

1lO,OOI4.4OO.OOcompensado de maderra de
variaÇáo de 0,50m a '1 ,00m de

15 mm de espessuÍa, conl
4led! p9Í llrta PVA

UND. QUANT
Un Totâl

4.790.00UND 02
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látex na cor a ser indicada osteriormente
Camarim Tipo l: Camarim do tipo octanorm básico fechâdo,
paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de
alumínio octavados, 01 (um) spot de 100 Watts a cada
3,00m'z, 01 (um) ponto de energia, piso em carpete, porta
de acesso, aterramento conforme normas técnicas da
ABNT.

Octanorm M'?/Diária

Tenda Tipo Vl: Tenda em estrutura metálica tubular
medindo 6,00m x 6,00m estilo pirâmide ou similar, lona de
laminado de PVC Ílexível tipo night & day ou similar na cor
branca, pé direito de 2,50m de altura, com calhas para

Diária 24

a uas iuviâis em vinil

06
Disciplinadores em metal medindo 1,20 metro de altura por

19,002 metros de com rimento

16

Diárias de 25 barracas de 2 X 2. batÍaca Baraca
padronizada medindo 2,00m x 2,00m em estrutura metálica
tubular coberta em lona tipo night & day na cor branca,
revestimentos laterais modulados em perfis de aço
revestido por compensado de madeira de 10mm de
espessura pintados por tinta PVA látex na cor a ser
indicada posteriormente.

FabricaÉo
própria UND '1.479,00

ITEM _ COTA RESERVADA VINT

ITÊM

00 005208

5.916 00

iPavilhão: Pavilhão em estrutura metálica com perfis
lgalvanizâdos ou aluminio, moduladas, vâo livre medindo
,20,00m de largura, pé direito dê 5,00m de altura, colunas
llaterais a cadâ 5,00m, Íixada ao solo por sapatas metálicas
:cravadas e diagonais entre as colunas e teças em cabos dê
'aço. Cobertura em lona vinílica com blackout, na cor
branca; Íixada à êstrutura com sistema de encaixe com

Fêelling 5.000,00

ba uetes em s de aluminio devidamente tensionada

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efêtuados mediante crédito êm conta @rrente da contrâtadâ, por
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a conter do recebimento definitivo, quando mantidas as
mesmas côndiçÕes iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contratâda.

Parágrafo Sêgundo - Os pagamentos serâo reâlizados integíalmente, em correspondênciâ com os serviços
eÍetivamente prestados no mês anteÍior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada no setor contábil, na sede de
cada Orgão/Entidade demandante conforme o caso (VER ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO).

Parágrafo Quarto - Por ocasiáo do pagamento a contratada deverá apresentar

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Cêrtidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria dâ Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos TÍabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos peÍante a Justiça do Trabalho:
d) Prova de regulaÍidade com as Fazêndas Estadual e t\ilunicipal do domicilio ou sede dacontratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento seÍá realizado, após a apresentaçáo pela Contratâda da nota fscâl
devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto.

Pará9rafo Sexto - Não havêrá, sob hipôtese alguma, pagamento anlecipado.

00 1 2 1 5 00'135

FabricaÉo
própria UND 3.800,00

o4

,s (R$)

I Total

M'/Diária a2 2.500,00

PassaÍelal0x3metros Feeili l/letro 170 0060 10.200 00

Fabricação
própriâ

200

MARCA UNO. QUANT. Unitário
DESCRçÃO
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PaÁgÍaÍo Sétimo - Nenhurn pagamento será eÍetuado á adludicatária enquanto pendente de liquidaÉo qualquêr
obrigação. Esse fato náo serà geraCor de direito a reajustamento de preços ou à âtualizâção monetária.

Parágrafo Oitavo - A notâ Íiscal que for apÍesentada com erro, ou observada quâlquer circunstânciâ que
desaconselhe o pagamento, seÍá devolvida à contratada. para coÍreÉo e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será interromoido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da
respectiva regularizaÇâo.

Perágrafo Nono - Evêntuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratâda nâo gerarão direito a qualquer
atualizaÇão.

Parágrafo Décimo - A adiudicatária nâo poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diveÍso do registrado
no Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistâs, previdenciários, fiscais, comerciâis ou de
qualquer outra natureza resultantes da execuÇão do contÍato.

CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃo MoNETÁR|A - ocorrendo atraso no pagamento, e desde o're para
lanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCÁ,/IBGE oconida entre a data final prevista pâra o pagamento e a
data de suâ êfetiva realizaçáo.

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

PaÍágtalo Unico - Fica assegurado o reequilibrio econômico-f,nanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediânte provocaçáo da contrâtadâ, cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada atravês de
documento(s).

CLAUSULA SETIMA - DA EXECIJÇAO OO OBJETO OO CONTRATO - Os Serv iços deverão ser prestados na
Íorma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, nas quantidades, qualidades e padrões colados, e
deveráo ser fornecidos de acordo com o estipulado no Edital, observado o prazo de montagem e desmontagem
dos Equipamentos locados.

Parágrâfo PÍimeiro: Os bens/sêrviços seráo recebidos pÍovisoriamenlê no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e flscalizaÇão do conlrato, para efeito de posterior veriÍicaçáo de sua
conformidade com as especifcâções constantes nêstê Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo Segundo: Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desa@rdo com as
especiÍcaçôes constantes neste Termo de Referência e na pÍoposta, devendo ser substituidos no prazo de 02
(dois) dias, a contar da notiÍicação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da âplicaçáo das penalidades.

Parágrafo Terceiro: Os bens/serviços serão rêcebidos deÍinitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente a,eitação
mêdiante termo circunstanciado.

Patá1ruÍo Quarto: Nâ hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterioÍ não ser procedida denlro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimênto dêfinitivo no dia do esgotamento do
ptazo.

Parágrafo Quinto; O recebimento pÍovisório ou definitivo do obleto não exclui a responsabilidade dâ contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato
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Parágrafo Sexto - Será designado o servidor José Max Lins, matÍicula 000493, Diretor de Turismo, como
GESTOR DO CONTRATO e c servidor Augusto VictoÍ Silva Campos, l\.4atricula 374963, Secretário lvlunicipal de
Planejamento. como FISCAL OO CONTRATO, responsável pelo acompanhâmento e Íiscalização da prestação de
serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relâcionadas à execução e determinaÉo, tudo o que
for necessário á regularizaÇão de falhas ou deÍeitos observados r'ra execução do Contrato.
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CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataÉo depende de autorizãÉo prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificaçáo técnica, além da
regularidâde fiscâl e trabalhista necessários à execuçao do objeto.

Pârágrafo Primeiro - A Contratâda, na execuçâo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legâis, poderá subcontÍatar parte do objeto dêsle têrmo de reÍerência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorização da Secretaria de Educação EspoÍtes, CultuÍa, Turismo e Juventude Municipio de Chá Grânde.

Parágrefo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontÍãtação, permanece a responsabilidade integral da
Contrâtada pela perfeita execuÉo conlratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e cooÍdenaÇão das atividades da
subcontrataçáo, bem como responder perante a Contratante pelo rigoÍoso cumprimento das obrigaçóes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçáo.

cLÁusuLA NoNA - oAs oBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - E Íesponsabitidade da CONTRATADA a
execuç5o objeto contratual em estreila observância da legislação vigente paÍa contratações públicas, as
especiflcaçóes téEnicas contidas no edital ê seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integrâlmente
as seguintes obrigações:

a) EfêtuaÍ a entrega do objeto em perfeitâs condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de ReÍeÍência e sêus anexos, ammpanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações ÍeÍerentes a: descrição de cada item, modêlo, procedência g prazo dê entÍêgermontagem;
b) No caso da nêcessidade de auxilio na execução dos trabalhos, ficâ em responsabilidade da contratada,
a admissáo do auxiliar, a cobertura de suas despesas, o fornecimento dê todo o material de proteÉo
individual - EPl, necessario para execuÉo do trabalho zelando assim pela integridade do mesmo e a
garantia da qualidade do trabalho realizado;
c) Seguir toda â legislação vigente, em especial a CLÍ, no que diz respeito à segurança e higiêne do
trabalho:
d) Toda a estrutura deverá ser disponibilizada e montada/instalada no local deÍinido pêla SecÍsterie
solicitante, no Nlunicipio de Chá Grande/PE, sendo quê a montagem devê ser de acoÍdo com o indicado
no obieto, seguindo o prazo de antecedência de cada item para a data do evento, para Íins de vistoria e
Íiscalizaçáo, bem como, ensaios e demâis atos necessários à execuçáo do evênto, dêvendo apresentar a
documenlação específica exigida item a item a exemplo dâ ART, Laudo Técnico e outros quê o objeto
assim o exigir seguindo o pÍazo de ântêcedência definido;
e) Toda a eslrutura deverá ser desmontada imedialamênte após o encenamento do evento, coÍrendo as
despesas referentes à montagem e desmontagem por conta da Contratada, bem como o frete, carga,
descarga, guârda e segurança dos equipamentos e/ou estrulura antes e após encerramento do evento;
f) Os equipamentos/estrulura e serviços Íomecidos/prestados deveráo estar gerantidos contra quaisquer
defeitos inclusive de montâgem e desmontagem, correndo à conta da Contratada todas âs
responsabilidades e dêspesâs sobre o fornecimento, instalaçáo, Írete, montagem. desmontagem, carga ê
descarga, enfim quaisqueÍ outros ônus que porvêntura possam surgir na execução do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto. de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesâ do Consumidor (Lei No 8.078, de 1990);
h) SubstituiÍ, rêparaÍ ou conigir, às suas expensas, no prazo Ílxado neste Termo dê Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
i) Comunicar ao Contratante, no pÍazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a dâta da
entrega. os motivos que impossibililem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaÉo;
j) lvlanter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigâções assumidas, todas
as condiÇões de habilitaçáo e qualiÍlcaÉo exigidas nâ licitaçãoi
k) lndicar preposto paÍa representa-la durante a execução do contrato:
l) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquêr das prestações a que está obrigada, exceto nâs condições autorizadas no Termo de
Referêncra ou na mrnuta de contralo.
m) Náo permitir a utilizaÇão de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condiçáo de
aprendiz para os maiores de qualorze 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, encaígos trabalhistas, previdênciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prêstaÉo de garantia e quaisqueÍ outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contÍato:
o) Arcar com as despesas de frete. carga e descarga inclusive entregas em Íinais de semana e feriado e
fora do horário comercial:
p) Atender ao chamado do Contratante para assinatura do Contralo ou Ata de Registro de Preços no pÍazo
máximo de 02 (dois) dias úteis a contãr da convocaÉo por crito;
q) Coordenar, supervisionar e executar. sob sua exclus sponsabilidade, os seÍviços contratâdos, bem

r
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cômo. expressamênte reconhecer e dêclarar que âssume as ob.igaçôês decorrentes do crntrato,
r) E de responsabilidâde da Contratada â emissâo do Laudo Técnico e ART de montagem INC'-UINDO
TooAS AS DESpESAS ATtNElres À eutssÃo DE REFERtDoS DocuMENTos;
s) Emitir ART e o Laudo Técnico. que deverão seí apresentados ao fiscal do contrato até o quinto dia útil
que anteceder o evento.

ct-Áusuu DÉclMA - DAs oBRlGAcÕES Do CoNTRATANTE - São obrigaçôes da Secreraria l\.4unicipãl de
Educação, Esportes, CultuÍa, Turismo e Juventude de Châ Grande/PE:

e) Íeceber o material/serviço no local, data e horâÍio:
b) veriÍlcar minuciosamente, no prazo Íixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente
com as especificaçóês constantes do Êdital e da proposta, para Íins de aceitaÉo e recebimento defnitivo;
c) comunicar à Contralada, por escÍito, sobre impeÍfeiçóes, falhas ou inegularidades verificadas no objeto
Íomecido, para que seja substituído. Íeparado ou corrigidoi
d) acompanhaÍ e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, atravês de Comissão/servidor
especielmênte designado,
e) efetuaÍ o pagamento à ContÍatada no valor correspondente ao lomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art.7" da Lei Federal n.o
10.52ODO02, ÍicaÍá impedido de licitar e contÍatar crm a Administração Pública ft,'lunicipal, pelo prazo de âté 5
(cinco) anos. sem pre.iuizo de muita de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais
cominaÇóes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar docrmentação falsal
b) Ensejar o retaídamento da execuÉo do objeto;
cl FalhaÍ na execução do mntato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e ContÍato no prâzo estâbelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentaçáo exigida no ceÍtame;
h) Cometêr fraude fiscali
i) Fizer declâraçáo falsa.

Parágrãfo P?imêiro - Para condutas descrilas nas alíneas "a", 'd", 'e", 'f', "9": 'h'e'i', será aplicada mulla de no
máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execuçáo previsto na alínea "b", estaÍá conígurado quando a
ContÍatâda:

e) DeixaÍ de iniciar, sem causa justiÍicáda. a execuÇão do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fomecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigâçÕês deÍinidas no contrato por 03 (lrês) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalâdos.

PeágtaÍo Tercêiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razáo de falha na execução do contralo, de
que trata a alinea "c', o valor relativo às multas aplicadas em razâo do Parágrafo Sexto.

PaÍágrafo QuaÉo - A falha na execução do contrato previsla no subitêm 'c' estaÍá configurada quando a
Contratada se enquadraÍ em pelo menos uma das situaçÕes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto destâ
cláusula, respeitada a graduaçâo de infraÇões conforme a tabela 1 a seguir, e alcanÇar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente

ÍABELA 1

Grau da lnfÍa o Poitos da lnfra
2
3
4

.1 c
5
6 10
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Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no PaégÍaÍo Quarto estará configurado quando a Contratada
executar alos tais como ôs descritos nos ârtigos 92, paÁg(afo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no
8.666/1993.

Parágrâfo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaÇões contratuais, a Administraçâo aplicará multas conforme a
graduaçãô estâbelecida nas tâbelas seguintes:

TABELÂ 2

Gra u Cor ondência
0 2% sobre o valor da ordem de fornecimento a refere o dêscumpÍimento da obri ação
0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se rêferê o descum rimento da obri a o
0 ,8olo sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se reÍere o descumpÍimento da obrigaçâo

t2

6 i 4,0o/. ,sobre o valor da ordem de fornecimento a refere o descumprimento da obrigação

Item-T_ üescriçâo lncidência
i Executar fomecimento ancompleto, paliativo, pÍovisório como por caráter
I permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.

FoÍnecer informação pérÍida de fomecimento ou substituir material
licitado por outro de qualidade inferior
Suspender ou interrompeÍ, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, l

os fomecimenlos contratados. l

Por dia e por tarefa
d nada

Utilizar as dependências da Conlratante para fins diversos do objeto do
contrato.

Por Ocorrênciâ

Recusar a execuçáo de fomecimênto determinado pela FiscalizaÉo,
Por Ocorrência

iÍicâdo
o que crie a possibilidade de causar o! que cause dano

TABELA 3

ral ou consequências letais.
Íar das depêndências do Contratante quaisquer equipamentos ou

maleriais de consumo istos em contrâto, sem autoÍizaÉo prévia i

6

5

5

3

5

6

7

Por OcorÉncia I

6 Por Ocorrência I

4

Por iiem e
lôaalÍênclâ

por

Grau

2

PARA OS ITENS A SEGUIR DEIXAR DE

determinado pêlã

Por Ocorrência

Por item e por
ocorrência

Por dia

i .. j Cumprir determinaÇão
" I Fiscalizacão.

l-TõumtrrtGiscuer dos it
12 nesta tabela de multas,

foÍmal ou rnstruçáo complementar da

ens dc contrato e seus anexos náo previslos
após reincidência formâlmente noüÍicâda pela

unidade iiscalizadora
Entregar a garantia contratual eventualmente exiglda nos termos e

2

3

-*_1 pÍazos estrpulados

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser âplicada á Contratada juntamente com a de impedimento de
licilar e contrataÍ estabelecida no Caput desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infÍações serão consideradas reincidentês se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicaçáo da penalidade, a Contíatada cometer a mesma infraÉo, cabendo a âplicaçáo em dobro das multas
correspondentes. sem preJuizo da i'escisão contÍâtuai

Pârágrafo Nono - Nenhuma penalidade será âplicadâ sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP. devendo ser obssrvado o disposto no Decreto Estadual nô 42.19112015 e no Dêcreto Fstadual
no 44.94812017 .

PaÍágÍaÍo Décimo - A critério da aulrridade competente, o valor da multa poderá seÍ descontado do pagamento a
ser efetuado ao contratado

1
I Por item e por

ocorrênciâ

1

,1 PoÍ Ocorrência
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1

l2 2 PôÍ (lcôrrêncrâ

sem molivo

I Manter a documentaçáo de habililação atualizada.

CumpriÍ determinaçáo da FiscalizaÉo paÍa controle de acesso de seus
funcionários.

1

Por Ocorrência
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ParágÍafo Décimo Primêiro - Após esgotados os meios de execuÇão direta da sançáo dê multâ indicâdos no
ParágraÍo Décimo acima, o contratado sêÍá notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicação oíicial.

Parágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no ParágraÍo Dêcimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobrânça ludiciâ1.

Patâg.aÍo Décimo Terceiro - A AdminastÍaÉo poderá, em situaçóês êxcêpcionais devidamente motivadas,
efetuar â retenÇão câutelar do valor da multa antes da conclusâo do procedimento administrâtivo.

CúUSULÂ DÉCIMA SEGUNDA - DA REScISÃO - A inexecuÇão tolal ou paÍciat do presente Contrato .,nsejârá
a sua rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ouregulamento.

Parágrafo Primeiro - Inadimplemento imputável à contratada - O @ntratante poderá Íescindir
administralivamente. o presente Conlíato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVII da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÇão, sem prejuizo das penâlidades pertinentes em processo
adminrstrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocorÍência da
hipótese prevista no inciso XVll dô adigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - O presente ContÍalo poderá ser rescindido amigavêlmente, poÍ â@rdo entÍe as partes;
reduzida a termo no processo de licitaçâo, desde que haja conveniência para a Administração. Arligo 79, ll da Lei
8.666t93.

Parágrafo Quârto - Esle Conlrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei I666/93.

Patágrato Quinto - Quando a rescisác oconer com fundamento nos incisos Xll â XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sêm que haja culpa da ccntratada seÍá esta ressarcida dos prejuízos regularmênte @mprovados que
houver soÍrido. Artigo 79 parágrato 2c da Lei8.666/93.

PaÍágrafo S6xto - A rescisão administÍativa ou amigável seÍá precedida de autorização escrita e fundamentada.
Artigo 79 parágÍafo 1o da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - ConstituiÉ encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tribulos, tariías e despesas decorrentes da execuçáo do obieto deste Contrâto.

Perágrefo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Ílscais e comerciais, decorrentes da execuçâo do Conúato. Artigo 7i da Lei8.666/93.

cúusut-l oÉctma Quanrl - Dos REcuRsos oRCAMENTÁRIOS - As despesas decoÍrentês deste
Contrato corrêrão por conta dos rêcuÍsos a seguiÍ êspeciíicados: Órgáo: 5OO0 - SecÍetâria de Educâção, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventudê - Unidade: 5001 - Secrêtaria de EducaÇão, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude -
Atividader 13 392.1302.266 - Promoção de Açóes Culiurais - Elemento de Dêspêsa: (697) - 3.3.90.39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica

cúusuua DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por pêrdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiíos, 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 esta responsabilidaCe. a fiscalizaÇão ou o acompânhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SÉXTA . DOS ACRESCIMOS É SUPRESSOES A quãntidade inicialmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no pârágraÍo primeiÍo do artigo 65 da Lei no

8.666/93

cúusulA orctue sÉrtrun - DAS ALTERAÇÕES - As atreraçôes, poÍventura necessárias, ao bom, e fiel
cumprimento do objeto deste Conirâto s€ráo eíetivadas na forma do arligo 65 da Lei 8.666/93, atravês de Termo
Aditivo.

CLAUSULA OECIMA OITAVÀ - FO FORO - O Foro do prese
excluldo qualquer outro.

Conrrato será o da comarca de Gravatá/PE,
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E. poÍ estarem justos, e acordados. Ílrmarn o presente Contratc em quatro viâs de igual leor, e para um só efeito
legal, na pÍesença das testemunhãs que também assinam

,;,$"4g,*1á s^l^
cpHmAI't" ozzloog.zo+-rz

Ordenador de Despêsa
Secretário de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo

ê Juventude

sq.Vo\- ça

Rinaldo Oliveira
AL PRoDUÇÃo E PRoMoçÃo
DE EVENTOS LTDA ME

CONTRATADA

NO

""r' 063 ,159.'+ gtr- sL

TES.ÍEMUNH'.S

F b

Chã Grande
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