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PR;GÃO ELETRÔNICO Nê OO9/2022

PROCESSO L!CITATÓRIO N' 01 3/2022

CONTRATO N.O 24512022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORIES, CULÍURA,
rUR§MO F JUVENTLJDE DE CHÀ GRANDE E A EMPRESA
ELLO3 PRCMOÇOÉS E E!'F.NrOS ÉtRELt ME, PÁRÁ OS F'NS
QUE SE ESPEÜFICA.

Aos 23 (vinte e lrês) diâs do mês cje agcsto de 2A22, .le uni lado a SECRETARIA OE EDUCAÇÂO, ESPORTES,
CULTURA, TURISMO E JUVENTUBE DE CHÃ GRANDE com sede Ê ioro em Pêmaínbuco, localizada à Avenida
Vinte de Dezembro. n''100, Dom Helder Câmara. Chã GranCe - pE. inscrita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.980/000 | 86, neste ato representado peio seu GesroÍ e Sec.etário de Educação, Esportes. Cultura,
Tunsmo e Juventude Sr. Joel Gcmes da Sl!,ra. 3ra,;ileira drvor,risde Servidor público, nomeado por meio da
PoÍtariâ No 0UDA21 Calada em C3/0i,'2021. poÍtador da CaÍteira de identidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF nô
C27 009.264-12, no uso da atriburção que lhe confere o ORIGII..JAL, neste ato denominado simplesmente
CONÍRATANTE, e a empresâ Ello3 Promoções e Evêntos EIRELI ME, inscrita no CNPJ soh o n'
26.994.80310001{}0 estãbelêcid3 â Rua Paulino Joaquim de Oliveira. No 206 - lndependência - Lagoa de
ItaengalPE - CEP: 55.8a0-000. nesle ato representada por sua rêpresentânte lêgal, Sra- Reiâne CÍi§ina Jacinlo
de Brito de Souza, brasileira, casada, êmpresária. Íesidente e domiciliado em Lagoa de ltaenga/PE, CNH No
02258400615 DETRAN/PE, CPF/MF No 743.391.254-15, doravante dênominada CONTRATADA, pacluam o
presente Conlrato, cuia celebraÉo é deconentê Processo Llcitatório n' 01312022 - PÍBgão Elêtrônico no
A0912022 - Ara de Registro de Preços n" 04A2O22 - doÍavante denominâdo PROCESSO ê que se regerá pela
Lej FeCeral no 8.666 de 2.1 de junho de 1993, e modifcações subsêquentês; pelos termos dâ proposta !/encedora,
paÍte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital ê seus anexos, pelos preceitos de direito público,
aplic€ndo-se-lhês supletivamente, os principios da Teoíia Geral dos Conlratos e as disposiÇôes de diÍeilo privado;
atendidâs as cláusulas, e conqrções que se enuncram a sêguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - ContrataÉo de Empresa especializada para o fomêcimênto/locãção
de lnfrâestrutura para atender os eventos Municipâis e dernais Órgáos Participanles, conbrme espêcifcações e
quantidades indicadas no Anexc ll. paÍte intêgrante deste cortrato irdependente de transcrição.

ParágraÍo Primeiro - O prêsentê Contrato náo podera ser objero dê cessáo ou transferência, no todo ou êm parte.

cúusuLA SEGUNDA - DA FINALIDÀDE - O objeio úesre Coxirato destina-se ao desenvolvimento das
atividades normais do Departamento de Turismo do l',4unicípio de Chá Crande, pâre serem utilizados duÍantê as
Festividades dos dias 27 e 28 de agoslú de 2022 no 1,,íunicípio de Châ Grande.

CLAUSULÂ TERCEIRA - DO PRAZC - Esiê Contraio vigerá até 31 dê dezembro de 2022, os quais seráo
contâdos a partií da datâ Ce sua assir]aturâ podendo ser proríogado, nos termos da legislação peítinente.

CúUSULA QUARTA - Do VALoR E CONDIÇÔÉS DE PAGAMENT(} . AtribUi- se a esse Contrato o valor de R$
39.560,00 (Trintâ e nove mil, quinhêntos e sessenta reais) referêntê ao valor total do objeto previsto na
Cláusulâ Primeilâ, para a totalidade do peÍÍodc mencionado na Ciáusula Terceira, conÍorme detaihâmento a
seguir:

IrENS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS Ê EMPRESÀS DE PEQUÉNO PORTE (artigo 48, t da Lei
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAq ÊSPOR7ES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

Diárias de 04 sanitários ouimicos. PNE Locaçâo de
bânheiros quimicos para poíadores de deÍiciências:
banheiro quimico individuâ1, portátil, para deÍicientes ÍÍsicos
usuários de cadeiras de rodas. com montagem,
mânutençao diária e desmontagem, em polietileno ou
mâlerial similar, com teto translúcido, com dimensões
minimas de: 2.5m de altura e 2.00m x 2,00m, que pêrmitam
a movimentação da cadeira de rodas do usuáÍio no interior
do banheiro, composto de todos os equapamentos e
acessóíos dê seguÍãnças que atendam às exigências
previstas em normas técnicâs apÍovadas pelos Órgâos
ollciais competêntes.

Poly
John

02 1.560,00

Parágrafo Primêiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, por
ordem bancáÍia, em até 30 (tÍinta) dias consecutivôs. a contar do recebimenio definitivo, quando mantidas as
mesmas condiçÔes iniciais de habilitação e caso não haia fato impeditivo para o qual tenha concoÍÍido à
contratada.

PaÉgrafo Sêgundo - Os pagamentos seráo Íealizados integralmente, em conespondência com os serviços
efetivamenle prestados no mês anterior ao do pagamenlo.

PaÉgrafo Íerceiro - A nota Ílscâl devidamênte atestada deveÍá ser apresenlada no setor contábil, na sedê de
cadâ Orgão/Entidade demandante conforme o caso (VER ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO).

ParágraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a @ntratada deveÉ apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais. Oívida Ativa da União e INSS
êxpedida pela Secretaria dâ Receita Fedeíal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabatho
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de rêgularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede dacontratadâ.

Parágralo Quinto - O pagamento será realizado, aÉs a apresentação pela Contratada da nota Ílscat
devidamente preenchida e indicaçâo do banco, agência ê conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto.

Parágrafo Sexto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

PeÉgrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado â adjudicatáriã ênquanto pendente de liquidâÉo qualquer
obrigaÉo. Esse fato não será gerador de direito a reaiustamento de preços ou à atualizaÉo monetáriâ.

Pãrágrafo Oitavo - A nota Íiscal que for apresentada com êro, ou observâda qualqueÍ circunstância que
desaconselhe o pagamento, será Cevolvida à contratada, para cárreçáo e nesse cãso o prazo previsto no
parágraÍo primeiro será interrompido. A contagem do prazo prêvislo para pagamento será iniciada ã partiÍ da
respecliva regularizâção.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagâmentos imputáveis à contrâtadâ nâo geraÍáo direito a qualquer
atualizâçâo.

Parágrafo Décimo - A adludicatária não poderá apresentâr nota Íiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do reJistrado
no Contrâto.

PaÉgrafo Décimo Primeiro - DeveÍào estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam êles sociais, trabalhistas. previdenciários. Íiscâis, comerciais ou de
qualquer outra nalureza resultantes da execução do contrato.

CLAUSULA QUINTA _ DA ATUALIZA lA - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que pâra
tanto, a contratada não tenha concorÍido de alguma ÍoÍma; haverâ incidência de atualizaçáo mon Íia sobre o
valor devido, pela variação acumulads do IPCA/IBGE ocorridâ entre a data finál prevista pa rao nloea
datâ de sua efetiva .ealizaçào
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CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correçáo monetária ao valor do Contrato.

Pará9rafo Único - Fica âssegurado o Íeequilibrio econômico-ílnanceiro iniciel do ContÍato, mediante a
superveniência de fato imprevisivel nos termos e formã estabelecida no artigo 65, inciso ll, d dâ Lei ir.666/93
mediante provocaçáo da contratada, cuja pÍetensão deverá estar suÍcienlemente comprovada atravês de
documento(s).

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO DO OBJÉTO OO CONTRATO - Os Serviços deverão ser prestados na
forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, nas quantidades, qualidades e padrôes cotados, e
deverão ser foÍnecidos de acordo com o estipulado no Edital, obseívado o prazo dê montâgem e desmontagem
dos Equipamentos locados-

PaÍágrafo PrimeiÍo: Os benyserviços seráo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscâlizaÉo do contÍato, para efeito de posterior veriÍicação de sua
conformidade com as especificaçÕes constantes neste Termo de Referência e na propostâ.

Parágrafo Segundo: Os serviços poderáo ser rejeitados no todo ou em paíe, quando em desacrrdo com âs
especificâções constãntes neste Termo de Referência e na proposta. devendo s€r substituídos no prazo de 02
(dois) dias, â contar da notificaÉo dâ contratada, às suas custas, sem prejuizo da aplicação das penalidades.

Perágrafo Te.ceiro: Os benvservrÇos sêrão recebidos definitivamêntê no pÍazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a veriicação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado

ParágraÍo Querto: Ne hipótese de a veÍificação a que se reÍere o subilem anterior náo ser procedida dentro do
prâzo fixado, repular-sê-á como Íealizãda, consumando-se o recebimento deÍinitivo no die do êsgotamento do
ptazo.

Parágrâfo Quinto: O Íecebimento provisório ou defnitivo do objeto não exclui a responsabilidade da coÍrtratada
pelos prejuizos resultantes da inconeta execução do contrato

Parágrafo Sexto - Será desjgnado o servidor José Max Lins, matÍicula 000493, DiretoÍ de Turismo, como
GESTOR DO CONTRATO e o servidor Augusto Mctor Silva Campos, MatÍicula 374963, SecretáÍio Municipal de
Planejamento. como FISCAL DO CONTRÂTO, Íesponúvel pelo acompanhamento e ÍiserlizaÉo da prestaÉo de
serviço, anolando em registro prÔprio todas as ocorrências Íelacionadas à exêcuçáo e determinação, tudo o que
for necessário à regularização de Íalhas ou defeitos obseÍvados na execução do Contrato.

cúusulA oITAVA - DA SUBCONTRATAÇÂO - A subcontratação dêpende de autorizaçáo prêvia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataÉo cumpre os requisitos de qualiÍicaÉo técnica, além da
regularidade Íiscal e trabalhista nêcessários à execuçâo do objeto

PaÉgrâfo Primeiro - A Contratada, na execuçao do contrato, sêm prejuízo das Íesponsabilidadês contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do obieto deste teÍmo de referência, até o limite máximo dê 3oolo, com prévia
autoÍização da SecretaÍia de Educâçáo, Espoítes, CultuÍa, Turismo e Juventude do Municipio de Chã Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontÍatação, permanêce a responsabilidadê integral da
Contratada pela perfeita execuÉo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisáo e coordenaÉo das atividades da
subcontratâçáo, bem como responder perante a Contratante pelo Íigoroso cumprimento das obrigaçóes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataÉo.

GLAUSULA NoNA - DAS oBRlGAcoEs DA CoNTRATADA - E responsabrtidade da CoNTRATADA a
execuÉo obieto contratual em estreita observância da legislação vigênte para contrataçõês públicas, as
especiÍicaçÕes técnicas contidas no editâl e seus anexos, t em como em suas pÍopostas. assumindo integralmente
as seguintes obrigaçÕesl

a) EÍetuar a entÍega do objeto em perfeitas condiÇôes, conforme especifcaçôes, prâzo e local constantes
no TeÍmo de Referência e seus anexos, acompanhaCo da respectiva nota Íiscal, na qual constaráo as
indicações reÍerentes a: descrição de cada item, modelo, procedência e prazo de êntregã,/montagem;
b) No caso da necessidade de auxilio na execução dos trabalhos, ficã em responsabilidade da crntratada,
a admissáo do auxiliar, a cobertura de su
indrvidual - EPl. necessário para execuçá,
garântia da qualidade do trabalho Íealizadoi

as despesas. o fornecimenlo de todo o mâtêri e proteÇão
o do trabalho zelando assim pela integrida esmo e a
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c) Seguir toda a legjslação vigente em especial a CLT, no que diz respeito à segurança e higiene do
trabalho:
d) Toda a estrutura deverá ser disponibilizada e montada/instalada no local definido pela Secretarie
solicitante. no Municipio de Chã Grande/PE, sendo que a montagem deve ser de acordo com ô indicâdo
no objeto seguindo o prazo de antecedência de cadâ item pâra a dãta do evenlo, para Ílns dê vistoria e
fiscâlização, bem como, ensaios e dêmais atos necessários â êxecuÉo do evento, devendo apresentâr a
documentaÇáo especiÍica exigida item a item a exemplc da ART, Laudo Técnico e outros que o objeto
assim o exigir seguindo c prazo de antecedêncie deÍinido,
e) Toda a estrutura deveíá seÍ desÍnontada imediatamente âpós o encerramento do evênto, correndo as
despêsas referenles à montagem e desmontagem poí conta da Contratada, bem como o frete, carga,
descargâ, guarda e seguranÇa dos equipamentos e/ou estrutura antes e após encerramento do evento;
0 Os equipamentos/eslrutura e serviços fornecidos/prestados deveráo estar garantidos contÍa quaisquer
defeitos inclusive de montagem e desmontagem, correndo à conta da Conlratada todas as
Íêsponsabilidâdes e despesas sobre o fornecimento, instalação, frete, montegem, desmontagem, carga e
descarga, enfim quaisquer outÍos ônus que porventura possam surgir na execução do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vicros e danos decorrentes do objeto, de acordo com os aÍtigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei No 8.078, de 1990);
h) Substituir, reparar ou corrigrr. às suas expensas, no prazo Íixado nêste Termo de Reíerência, o objeto
com avarias ou defeitos;
i) Comunicar ao Contratante, no pÍazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimenlo do prazo prêvisto, com a devida comprovação;j) Manter, durante toda a exêcução do contrato, em compatibilidade mm as obrigaçôes assumidas, todas
as condiçôes de habilitação e qualiíicação exigidas na licitaçáo;
k) lndicar preposto para represenla-la durante a execuÉo do contrato;
l) Náo transferir a terceiros, por qualquer foÍma, nem mesmo pârcialmente, as obrigaçôes assumidas, nem
subcontÍatar qualquer das prestações a que êstá obrigada, exceto nas condições autoÍizadas no TeÍmo de
ReÍerênciâ ou na minuta de contralo:
m) Não permitir a utilizaÉo de quãlquer tíabalho do menoÍ de dezesseis anos, excelo na condiçáo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizaçáo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insâlubre;
n) Responsabilizar-se pelas despesâs com tÍibutos, êncargos tÍabalhistas, pÍevidenciários, Íiscais,
comeÍciais, taxas, fretes. seguÍos, deslocamento de pessoal, prestâção de gâÍantia e quaisquer outras que
incidam ou vênham a incidir na exêcução do conlrato;
o) Arcar com as despesas de fÍete, caÍga e descârga inclusive entrêgas em finais de semana e f,riado e
fora do horário comercial;
p) Atender ao cham3do do ContÍalante paÍa assinaturâ do Contrato ou Ala de Registro de Preços no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocaçáo por escrito;
q) Coordenar, supeÍvisionaÍ e execulaÍ, sob sua exclusiva responsabilidade, os serviços contÍatados, bem
como, expressamente reconhecer e declaÍaÍ que assume as obrigâçóes decorentês do contrato;
r) E de responsâbilidade da Contratada a emissão do Laudo Têcnico e ART de montagem INCLUINDO
ToDAs As DESpESAS ATTNENÍEs À EMtssÀo DE REFERIDos DocuMENTos;
s) Emitir ART e o Laudo Técnico, que deverão ser apresentados ao Íiscal do contrato até o quinto dia útil
que anteceder o evento.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÕES DO CONTRATANTE - São obrigaçóes dâ Secretariâ Municipat de
EducaÇão, Esportes. Cultura, Turismo e Juventude de Chá Grande/pE:

e) receber o materiâl/serviço no local, data e horárioi
b) veriÍicar minuciosamenle, no prazo Íixãdo, a conÍormidade dos benyseÍviços Íecebidos provisoÍiamentê
com as especiÍicaçôes constantes do Edital ê da proposta, para Íins de âceitação e recebimento definitivo;
c) comunicar â Contratâda. por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriÍicadas no objeto
fornecido. para que seja substituido, reparado ou conigido;
d) acompanhar e flscalizar o cumpÍimento dâs obrigaçôes da Contratada, atrâvés de Comissão/sêrvidor
especialmente designadoi
e) eÍetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelêcidos no Edital e seus anexos.

cúusuLA DECIMA PR|ME|RA - OAS PENALIOÉ\DES - Com fundamento no Art. 7. da Lei Federat n.o
10.52OI2OO2, ficará impedido de ticitaiEiãi[ãEiãõõ-flãministraçáo Pública Municipat, peto prazo de até 5

ara ARP e demais
cominaçÕes legais, nos seguintes casos

a) ApresentaÍ documentação falsa r
(cinco) anos, sem prejuízo de n-iultâ de até 30% (lrinta por cento), do valor estimado p
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Parágrafo PrimêiÍo - Para condutas descritâs nas alíneas "a", 'd", "e"
máximo 30% (trinta por cênto) do valor do contrato.

f', "9"; "h" e "i", será aplicâda multa de no

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto na alinea "b", estârá conÍigurado quando a
Contratada:

e) Deixar de iniciar, sem causa lustiÍicada, a execuçáo do contrato, apôs 07 (sete) dias, contados da dâta
constante na oÍdem de fornecimento:

b) Deixar de Íealizar. sem causa lustificada, as obngações definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercaiados.

Parágrafo Terceiro - Será decuzido do valor da multa apl,cada em razáo de falhâ na êxecução do contrâto, de
que trata a âlinea "c' o valcr retativo às multas aplicâdas em razáo do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execuçáo do contrato prevista no subilem "c" estaÉ configurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previslas na tabela 3 do item Parágrafo Sêxto desta
cláusula, respeitada a graduaÇão de infraçôes conforme a tabêlâ 1 a seguir, e alcânçar o totâl dê 20 (vinte) pontos,
cumulativamente

TABELA 1

Grau dâ I

5
B

2
3
4
5
6

PaÉgrafo Quinto - O comportamento previsto no PâÍágrafo QuaÍto estará configurado quando a Contratada
executar atos tais como ôs descfltos nos aÍtigos 92, parágralo único, 96 e 97, parágrâfo único, da Lei no
8.6ô6í993.

Perágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a AdministraÉo âplicârá multâs conforme a
graduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

t- G íâu Co :'tcla
0,2ol-o sobre o valor da oídem de fornecimento a qlg q jgfere o descumprimento da obrigaÇáL

10

2 1O4% sobre o valor dâ ordem de ÍoÍnecimento
0 8% sobre o valor da ordem dê fornecimento

4,Oo/o s

rmanente. ou derxar de providenciar rêcomp9§1É9 SgrnpleÍnentar
rneceí informação pérfida de fornecimento ou substiluir material
tado por outÍo de qualidade inferior

3
Suspender ou interromper. salvo motiyo de Íorçâ iaior ou caso fortuito
os fornecimentos contratados

o.i

4Ê
'1,ô% sobre o valor da ordem de ioÍnecimento

l Q,l7o sobre o valoí da oÍdem de Íornecimento a que se reJããó descr.rmpri mento da obrigação5
6 SSe o valor da ordem d êscumprimento da obrigaçáo.

TABELA 3
Descrição

Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisórao como poÍ carátêr
pe

^Fo2 rici

2 Por Ocorrência

2 Por OcoÍrência

6
Por dia e por ta
desi nada

Pontos da ! o

Grau lncidência

b) Ensêjar o retardamento da execuÉo do objelo;
c) Falhar na execuÇão do coniÍalo;
d) Não assinar â Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregaÍ documentação exigida no certamei
h) Cometer fraude fiscal:
i) Fizer declaraÉo falsa.

1 2

4

fttêm f-
1
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4
Utilizar as dependênciâs da C,ontratante párã fins ciivercos do objeto do
contrato 5

5
Recusar a execução de foflrecimento determinado pela Fiscalização, -t--5 | POÍ Ucorrencrasem moliY9 t!§!!ç?qo _

6
PermitiÍ situaçáo que crie a possibilidade de causar ou q

i fisico. lesã9901P9ral ou consequências letais
I Retirar das dependências do Contratante quaisquer eq

7
I mateÍiais de consumo revistos em contrato. sem autorizá

Por Ocorrência

B Manter a documentação de habilitaÉo atualizâda

Cumprir horário estabelêcido
EEqAlizqç!9.

pelo contrato ou determinado pela

Cumprir dêtêrminação da FiscalizaÉo para controle de acesso de seus
funcionáÍios.

I PoÍ 
^item 

e
I OCOrrênCte

por

[-_
| 11

Por Ocorrência

CumpÍir determinaÉo formal ou instruçáo complementar da
2 PoÍ OcorrênciaFiscaliza

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos náo previstos
nesta tabela de multas, após reincidência foÍmalmente notiÍlcada pelâ
unidade fiscaiizadora.

3
Por item ê por
ocorrência

IJ Entregar a garantia contÍatual eventualmente exigida nos termos e
pÍazos êstipulados Por dia

Parágrefo Sêtimo - A sançâo de multa podeÍâ seÍ aplicada à Contratada juntamentê com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no Capul desta cláusula

Parágrafo Oitevo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicação da penalidade, a ConlIatada comeier a mesma inftâçáo, cabendo a aplicaÉo em dobro dâs multas
correspondentes, sem prejuízo da rescisáo contralual.

Parágrâfo Nono - Nenhuma penalidade sêrá aplicada sem o devido Processo Administrativo de AplicaÉo de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Esladual no 42.191120'15 e no Dêcreto Estadual
no 44.94812017.

Perágrafo Décimo - A critério da autoridade compêlente, o valor da multâ podeÉ ser des@ntado do pâgamento a
ser eÍetuado ao contralado

ParágÍafo Décimo Primêiro - Apôs esgotados os meios de execução dirêta da sanção de multa indicados no
Parágrafo Décimo acimâ, o contratado seÍá notiÍicado para recolher a importância devida no prazo de í5 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicaçáo oÍcial.

ParágraÍo Décimo Segundo Oêcorrido o pÉzo previsto no Pârágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encámanhârá a multa para cobrança judicaal.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, eÍn situações excepcionais dêvidamente motivadas,
efetuar a retenção cautelaí do valor da multa antes da conclusão do pÍocedimento administÍativo.

CúUSUt-l OÉCtUe SeCUIIOA - DA ReSCISÀO - A inexecuÉo rotal ou pârciat do presente ContÍâro ensejará
a sua Íescisão, com as consequências contÍatuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemento imoutável à contratada O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contralo nas hipótêsês previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contratâda direito a qualquer indenizaçáo, sem prejuizo das penalidades peÍtinentes êm píocesso
administrativo regular.

Pârágrafo Segundo - O pÍesente Contrato poderá ser rescindido consensualmênte, mediante a ocorrência da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo
reduzida a
8.666/93.

Terceiro - O presente Conrrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo e partes,
termo no processo de liciiaÉo, desde que haje conveniência para a Administra ll da Lei

)

1 Por Ocorrência

1

1
Por item e por

6 1 Por Ocorréncia
l

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

1

E

I
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Parágrafo Quarto - Este Contrato pcderá ser rescindido judiciâlmente nos termos da legislaçáo processual
vigente. Arligo 79. lll da Lei I 666/93

ParágÍafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável sera precedida de autoÍizaÉo escrita e Íundamentiada.
Artigo 79 parágraÍo 1" da Lei 8.666/93.

cúusuLA oEclâlA TERGEIRA - oAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exctusivo da
contratada o pagamento de tÍibutos, tarifas e despesas decorrentês da execução do objeto desle Conlrato.

Parágrefo Único: Seráo da contratadâ todas as despesas dêcorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íjscais e comerciais, decorÍentes da exêcução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cúusuu oÉcnaa ouantn - Dos REcuRsos oR AMÊNTÁRros - As despesas dêcorrentes deste
Contralo conerão por contâ dos recursos a seguir especiícados rgão: 5000 - Secretaria de EducaÉo, Esportes,
Cultura, Turismo ê Juventude - Unidadê: 5001 - Secrêtaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude -
Atividade: 13.392.1302.266 - PromoÇão de Açóes Culturais - Elemento de Despesa: (697) - 3.3.90.39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Juridrca.

cúusuLA oÉctua QutNTn - DA RESPoNSABILIDADE CIVIL - A contÍâtada responderá por perdâs e danos
que vier a sofrer o contratante. ou terceiros, em râzão de ação ou omissão, dolosa ou culposâ, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujêita; não
excluando, ou reduzindo esta responsâbilidade, a Íiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 4.66ô/93.

CúUSULA OÉctue Sexrl - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A quantidade iniciatmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no paÍágraÍo primeiro do ârtigo 65 d. Lei no
8.666/93.

CLÁUSULA oÉclMA SÉTIMA - DAS ALTERACôES - As altêÍaçóes, porventura necessárias, ao bom, ê Íiet
cumprimento do obieto desle Conlrato serão efetivadas na Íorma do ârtigo 65 da Lei 8.666/93, atravês de Termo
Aditivo.

CúUSULA OÉClttl OttlVa - Do FORO - O Foro do pÍêsente Confato será o da @marcâ de GravâtíPE,
excluido qualquer outro.

E, por estarem justos, ê acordados, íirmam o presente Contrato enr quatro vias de igual

,ãê{,,.Sffi, l* tl
cprinH u" o#.oog.zse-rz

Secretário dê Educeção, Esportes, Cultura, Turismo
e Juvêntude

Rêjane Cris Ce de Souza
ELLó3 pRoMoçôES E EvENTos ETRELT ME

CONTRATADA

TE§ I=MUNHAS

M
F: .b5c, va\-Çz

NO ob3.1í )g/1-Ç1
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Perágrefo Quinto - Quando a Í'escisâo ocorrer com fundamento nos incisos XII a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem quê hajâ culpa da contratada se[á esta ressarcida dos prejuízos regulaímentê comprovados que
houvêÍ sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.6ô6/93.

e para um só êfeito
legal, na presença das têstemunhas que também assinam.

I


