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SEGRETARIA MUN|C|PAL DE EDUCAçAO, ESPORTES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

PREGÃo ELETRôNtco N. oo9/2022

PRocEsso LrcrÍAtónro x" orgrzozz

CONTRATO N.O 27712022, QUÉ ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUcAçÁo, EsPoRIEs, 9IJLTURA,
TURISMO E JUVENTUDE DE cHÁ GRANDE E A EMPRESA
poRTAL pRoDUÇao É pRoÚoçÂo DE EvENTos Lr:tA ME.
PÁRÁ OS F,,VS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2022, de um lado â SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTES,
CULTURÂ, 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./MF sob o no

30.005.980/000í .86, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação. Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomês da Silva, Brasileira, davorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por
meio da Portaria N'005/202'l datada em 0410112021, portador da Carleira de ldentidade n" 5.322.402 SSP/PE,
CPF n" 027.009.2ô4-12, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL; neste âto denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresã Portel Produção e promoção de Eventos LTDÂ ME, inscrita no CNPJ sob o n"
28.296.87810001-35, estâbelecida à Rua Jorge Albuquerque de Carvalho, N" 105 - Peixinhos - Olinda/PE - CEP:
53.230-330, neste ato representada por seu represenlante legal, SÍ. Rinaldo Moura de Oliveira, porlador da
Carteirâ Nacional de habili'lação No 00342673739, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de
Pernambuco, CPF/t4F N" 318.674.804-68, doravanle denominada CONTRATADA, pacluam o presente Contrato,
cuja celebração é decorrênte Procêsso LicitatóÍio no 01312022 - Pregão Eletrônico no 00912022 - Ata de
Registro de PÍeços n' 04112022 - do.avante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666
de 21 de junho de '1993, e modiÍicações subsequentes; peios termos da proposta vencedora, parte intêgrante
deste contrato; pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos precêitos de direito público, aplicando-se-lhes
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e âs disposiçôes de direito privado; atendidas as
clausulas, e condiÇóes que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Conlrataçáo de Empresa especializada para o fornecimento/locação
de lnfraestrutura para atender os eventos Municipais e demais Órgãos Participantes, confoÍme especiÍicaçóes e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deslê conlrato independente de lranscriÇão.

Parágrafo Primêiro - O presente Contrato náo poderá seÍ objeto de cessão ou transferência. no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades normâis da Diretoria de Turismo do [4unicipio de Chã Grande, para ser utilizado durânte o Desfile civico
em comemoraçáo aos 200 anos da lndependência do Brasil, no Municipio Chã Grande-PE.

CúUSULA TERCEIRÂ - DO PRAZO - Este Contrato vigerá atê 31 de dezembro de 2022, os quais seráo
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaÉo pertinênte.

CúUSULA QUARTA - DO VALOR Ê CONDICOES DE PAGAMENTO _ AlÍibui-se a esse Contrato o valor de R§
6.220,00 (Seis mil, duzentos e vinte reais) referenle ao valor total do objelo pÍevisto na Cláusula Primeira, para a
totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICRÔEMPRESAS E EI\{PRÉSAS DE FEOUENO PORTE a 48 lli da Lei '12312

oEscRrçÃo I,lÂRCÀ

Disciplinadores em metâl medindo 1,20 met.o de altuía
r 2 metros de to

Fêelring

Le

ITEM QUANT.

02

Palco Pequeno Porte medindor piso alcatiÍâdo: I mts de
fíente: 6 rnts de fundo; do solo ao piso 1.8 meiros; Jo piso
ao teto 4 metíosi 1 câmârim mêdindo '16 m', cobêÍuía em
lona ertintorês forma de levantamênto na talhã, aíea de
trabalho na parte de baixo.

UND 01 2 190,00 2 190,00

Tenda Tipo Vlr Tenda em estrutura metálicá tubular
medindo 6,00m x 6.00m estilo piíâmide ou similar, lona de
laminado de PVC fiexiv€ltipo night & day ou sirnilar na cor
branca pé direito de 2.50m de altura, com caihas para
águas pluviais em vinil.

05 DiáriaFabíicaÉo
pÍópriâ

Fabricaçáo
própria UND

355.00 2 130,00

100 19,00 1.900,00

06
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PaÉgrafo Primeiro - Os pagamentos seráo efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, por
ordem banc'ária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo. quândo mântidas as
mesmas condiçóes iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo paÍa o qual tenha concorrido à
conlratadâ.

ParágÍafo Sêgundo - Os pagamentos serâo realizados integralmente, em correspondência com os serviços
efetivamente prestados no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota flscal devidâmente atestada dev,erá ser apresentadâ no selor contábil, na sede de
cada Ôrgáo/Entidade demandante coníorme o caso (VER ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO).

PaÉgrafo Quaíto - PoÍ ocasião do pagamento a contratadâ deverá apÍesentar:

a) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Cêrtidáo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabâlhislas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência dê débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidadê com as Fazendas Estaduai e Municipai do domicilio ou sede da contratada.

Parágrefo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresenlaÉo pela ContÍatada da nota fiscal
devidamente preenchida e indicaçâo do baoco, agência e conta bancária da empresa que recêberá o valor do
objeto.

Parágrafo Sêxto - Não havera, sob hipótase alguma, pagamento ánlecipado.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será eÍetuado à ad.iudicetária enquanto pendente de liquidaÉo qualquer
obíigação. Esse fato náo será gerador de direito a rêajustamento de pÍeços ou à atualizaçáo monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota Íiscâl que foÍ apresentadà com erro, ou observada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento, sêrá devolvida à conlratada, ijara correção e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo pÍimeiro será interrompido. A contagem do prazo prêvisto para pagamento será iniciada a partir da
respectiva regulaÍização.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não geraráo direito a qualquer
alualizaÇão.

Parágrafo Décimo - A adjudicatáÍia não poderá apresentâr nota fiscal/fatuÍa com CNPJ/ÍIIF diverso do registrado
no Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Oeverão estaÍ inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frête,
embalagem e todos e quaisquêr tributos, sêjâm eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fscáis, comerciais ou de
qualquer outra nalureza resultantes da execução do conlralo.

CúUSULA OUINTA - DA ATUALIZAÇÃo MoNETÁR|A - ocorrendo atraso no pâgamento, e desde que para
tanto, a contratada não tenha concorrido de algumâ formâ; haverá incidência de atualizaçáo monetária sobre o
valor devido, pela variaÇão acumulada do IPCAJIBGE ocoÍrida entre a data Íinal previsla paÍa o pagamento e a
data de sua eÍêtiva realização.

CúUSUla SgXfA - DO REAJUSTE - Náo será conceCiCo reajuste ou correçáo monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisivel nos termos e forma estabelecidâ no anigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocação da contÍaEda, cuja pretensáo deverá estar suficiêntemente comprovada através de
documento(s).

CúUSULA SÉrtMl - ol exeCuCÀO oO Oa.Jero oo coxrRÁrO - Os Serviços deverão ser preslados na
forma estabelecida no Anexo I (Termo de ReÍerência) do Edital, nas quantidades, qualidades e padrões crtados, e
deveráo ser Íornecidos de acordo com o estipulado no Edital, observado o prazo de montagem e desmontagem
dos Equipamentos locados.

6A

Ata a,- tql*t.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CIJLTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

AV. Sõo José, no l0l, CênfÍo, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-mO I TelêÍonê:81 3537-1140 ICNPJ: I l.(X9.80ó/Oml -90
E-moll ouvidori@chogíonde.pe.gov.bÍ | Sile www.chogÍonde.pe.gov.bÍ



Chã Grande
llo,. ll*. lfiç*,.

SECRETARIA MUN|C|PAL DE EDUCAçAO, ESPORIES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

Parágrafo Primeiro: Os bens/serviços seráo recebidos provisoriamente no pÍazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e Íiscalização do contrato, para efeito de posterioÍ veriÍicação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de RefeÍência e na proposta.

Parágrafo Segundo: Os serviços poderáo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desamrdo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no ptazo de 02
(dois) dias, a contar da notifcação da mntratada, às suas cuslâs, sem prejuizo da aplicaÉo das penalidades.

Parágrafo Terceiro: Os beníserviços serão recebidos deÍinitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidadê do material e consequentê aceitaçáo
mediante termo cirsJnstanciado.

Parágrafo Quarto: Na hipôtese de a veriÍica€o a que se refere o subitem anterior náo ser procedida dentro do
prãzo fixado, repulâr-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deÍinitivo no dia do esgotamento do
pÍazo.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou deíinitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contrâtada
pelos prquízos resultantes da incorreta execuçáo do contrâto

Parágrefo Sexto - Será designado o servidor José Max Lins, mairícula 000493, Diretor de Turismo, como
GESTOR DO CONTRÂTO e o servidor Augusto Victor Silvâ Campos, Matricula 374963, Secretário Municipal de
Planejamento, como FISCAL DO CONTRÂTO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalização da prestaÇão dê
serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinaÉo, tudo o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados na execução do ContÍato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO -.4 subcontrataÉo depende de autorização prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subconlratação cumpre os requisitos de qualiÍicaÉo tecnica, além da
Íegularidade fiscal e trabalhistâ necessários à execuÉo do objeto.

Parágrafo Primêiro - A Contratada, na execuçáo do contrato, sem pre.iuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de refêrência, até o limite máximo de 3O7o, com prévra
autoÍizaÉo da Secretaria de EducaÉo, EspoÍtês, Cuitura, Turismo e Juventudê Municipio de Chã Grande.

Pãrágrafo Segundo - Em qualqueÍ hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cab€ndo-lhe íeallzâr a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratação, bem como responder perante a Contraiante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçôes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA - E responsabitidade da CONTRATADA a
execução objeto contratual em estreita observância da legislaçáo vigente para conlratações públicas, âs
especificaçôês técnicas contidas no edital e seus anêxos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigâçóes:

a) Efetuar a entrega do objeto em perÍeitâs condiçÕes, conforme especificaçóes, prazo e local constantês
no Termo de Referência e seus anexos, âcompanhado da respecliva nota fiscal, na qual constarão as
indicâçóes referentes a: descrição de cada item, modelo, procedência e prazo de entrega,/montagem;
b) No caso da necessidade de auxílio na exêcução dos trabalhos, Íica em responsabilidade da contratada,
a admissáo do auxiliar, a coberlura de suas despesas, o fornecimento de todo o material de proteÇão
individual - EPl, necêssário pâra execuÇão do trabalho zelândô assim pela integridade do mesmo e a
garanlia da qualldade do trabalho realizado;
c) Seguir toda a legislação vigente, em especial ã CLT, no que diz respeito à segurança e higiene do
tÍabalho;
d) Toda a estrulura deverá ser disponibilizada e montadarinstalada no local deÍinido pela Secretarie
solicitante, no Município de Chá Grande/PE, sendo que a montagem deve ser de acordo com o indicado
no objeto, seOuindo o prazo de antecedência de cada item para a data do evento, pâra Íins dê visloria e
Íiscalizaçao, bem como, ensaios e demais atos necessários à execuÉo do evento, devendo apresentar a
documentaçáo especiflca exigiCa item a item a exemplo da ART, Láudo Técnico e outros que o objeto
assim o exigir seguindo o prazo dê antecedência definido;
e) Toda â estrutura deverá ser desmontada imediatamente após o encerramento do evento, correndo as
despesas referentes à montagem e desmontagem por conta da Contratada, bem como o frete, carga,
descarga. guarda e segurançá dos equipamentos e/ou estrutura antes e apôs encerramenlo do evento:
f) Os equipamentos/estrutura e Íomecidos/pÍestados deveráo êstar garantidos contra quaisquer
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defeitos inclusive de montagem ê desmontagem, corrêndo à conta da Contratada todas as
responsabilidades e despesas sobre o fornecimento, instalaçáo. fÍete, montagem, desmontagem, carga e
descarga, enÍim quâisquer outros ônus que porventura possam surgir na execução do contÍato;
g) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei No 8.078, de 1990);
h) Substituir, reparar ou corrigir, âs suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos,
i) Comunlcar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a dala da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do pÍazo pÍevislo, com a devida comprovaçáo;
j) Manter, durante toda a execuÉo do contrato, em compatibilidade com as obragaÇôes assumidas, todas
as condições de habilitaÉo e qualiÍlcaÉo exigidas na licitação;
k) lndicar preposto para representa-la durante a execuçáo do contralo;
l) Nâo transferir a teÍceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestaçó€s a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contralo;
m) Não permitir a utilizaÉo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condiÉo de
aprendiz para os maiores de quatorze anosi nem permitir a utilização do tÍabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
n) ResponsabilizaÍ-se pelas despesas com tÍibutos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxâs, fretes, seguros, deslocamento de pesscal, prestaÉo de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execuÉo do contrato;
o) Arcar mm as despesas dê frete, carga e descarga inclusive entregas em Íinais de semana e Í.:dado e
fora do horário comercial;
p) Alender ao chamado do Contratante para assinatura do Contrato ou Ala de Registro de PÍeços no pÍazo
máximo de 02 (dois) diâs úteis a contar da convocação por escrito;
q) CooÍdenar, supervisionar e executaÍ, sob sua exclusiv3 responsabilidade, os serviços contratados, bêm
como. expressamente reconhecer e declarar quê assumê as obÍigações deconentes do contrato;
r) É de responsabilidade da Contratada a emissáo do Laudo Técnico e ART de montagem INCLUINDO
ToDAS As DESpESAS ATrNEHres À eurssÃo DE REFERTDoS DocuMENTos;
s) Emitir ART e o Lâudo Técnico, que deveráo ser apresentados ao fiscal do contrato alé o quinto dia úlil
que anteceder o evento

cLÁusuLA DÉclMA - DAS OBRIGAGÕES DO CONTRATANTE - São obrigaÇões da Secretaria Municipat de
EducaÇão. EspoÍtes, Cultura, TuÍismo e Juventude de Chã Grande/PE:

e) receber o material/seNiço no local, datá ê hoÍário;
b) veriÍicar minuciosamenle, no prazo fixado, a coníormidade dos bens/serviços recebidos provisoÍiamente
com âs especiÍicaçóes constantes do Edital e da propostâ. pâra fins de âcêiiação e rêcêbimento dêÍinitivo;
c) comunicaÍ à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou inêgulaídades verifcádas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou coúgidoi
d) acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Conlratada, através de Comissâo/servidor
especialmente designado;
ê) êfetuar o pâgamento à Contratada no vaicr correspondênte ao fomecimenlo do objêto, no prâzo e Íorma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

cúusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIDAOES - Com tundamento no Arr. 7' da Lei FedeÍat n.o
1O.52012OO2. íicará impedido de licitar e contratar com a Administraçáo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de aié 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais
cominações lêgais, nos seguintes câsos:

PaÉgrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alineas'a", 'd", "e', "f,'9"; 'h'e'i", será aplicada mulla de no
máximo 30% (trinta por cento) do valoÍ do contreto.

/-)
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a) Apresentar documentâÇão falsa,
b) Ensejar o retaÍdamento da execuçâo do objeto;
c) Falhar na execuÉo do contratoi
d) Não assinaÍ a Ata de Registro de Preços e Cont[ato no prâzo êstabelecido,
e) Comportar-se de modo inidôneo,
0 Não mantiver â proposta;
g) Deixar de entregar documentaçáo exigida no certame;
h) Cometer fraude Íiscal;
i) Fizer declaraÉo Íalsa.

T
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Parágrafo Segundo - O retardamento da execuÉo previsto na alínea 'b", estará conligurado quando a
Contralada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execuçáo do contrato, apôs 07 (sete) dias, contados da data
constante nâ ordem de fomêcimento,

b) Deixar de realizar, sem câusâ lustiÍicada, âs c'brigações definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercâlados

Perágrefo Quarto - A falha nâ execuçáo do contrato prevista no subitem 'c" estará conÍiguÍada quando a
Contratada se ênquadrar em pelo menos uma das situâçóes previstas na tabelâ 3 do item Parágraio Sexto desta
cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o totâl de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

TABELA 1

8
i0

4
5
6 I

Parágrâfo Quinto - O comportamento previsto no frarágÍ3io Quaío estâ[á conÍigurado quando a Contratada
execular atos tais como os descritos ncs aÍtigús 92, CatàgÍaÍô único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no
8.666/í 993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçõês crÍtratuais, a Administraçáo aplicârá multas conforme a
graduação êstabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
Grau

0,27o sobre o valor da ordem de fornecimenlo a ue se reÍere o descu nto da ob o1

2 0,4% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o cjescumprimento da obriqaÇão
3 0,87o sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimenlo a que se refere o descumprimênto da obrigaÇão
5 3-2% sgbre o valor da ordem de fornecimento a que se Íeferê o descumprimento da obrigação
6 07o sobre o valor da ordem de fornecrmento a4 ue se ÍefeÍe o descu rimento da ob

TABELA 3
DêscÍicão

Executar Íornecimentc ancompleto, paligtivo, provisóÍio como por caráter
rmanente, ou deixar de Íoviderrcia m ementar

Fornecer infoímaÉo pêdida de forirecirirento ou subslituir material
licitado r outro de ualidade inferior

Utilizar as dependências da ContÍâtznte parâ fins d:ve;sos do objeto do
conlrato
Recusar a execuÉo de fomeciÍnenio d.:teriiri adc pêia FiscalizaÉo,

5sem motivo ustiÍlcado
Pêrmitir situaÉo que Çrie e possibilidade de câusaÍ bu i.lue ceuse dano
fisico. lesáo co oral ou conse uências letais
Retirar das depefidências do Contratantê quaisquer êquipamentos ou
matêriais de consumo previstos em contrâlo sem autcriza o prevra

PARA ITEN
Manter ê document odeha aiuaiizada

derau Pontos da
2

2
3

3
4
5

Item

1

2

3

4

5

6

7

Grau lncidênciã

2 Por OcorÍência

2 Por Ocorrência

Por dia e por tarefa
desiqnada

5 Por OcorÍência

Por Ocorrência

6 Por Ocorrênciâ

,1 Por ilem e poÍ
ocorrência

IPor item e
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Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa âplicâda em razão de falha na execuçáo do contraio, de
que trata a alinea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Seío.

1

Correspondênciâ

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maioí ou caso foíuito,
os fomecimenlos contratados.

6

1
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JUVENTUDE

Cumprir horário estabelecido peio contrato ou determinado pela
Fisca
Cumprir determinação da Fiscalização para contÍole de acesso de seus
funcionáíos.

Parágrafo Sétimo - A sanÉo de multa poderá ser apiicada à Contratada junlamente com a de impedimento de
licitar e contralar estabelecida no Caput desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infrâções serão consideradas reincidenies se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
dâ âplicaçáo da pênalidade, ã Contralada cometer a mesma inÍraÇáo. cabendo a aplicâçáo em dobro das multas
correspondentes, sem prejuízo da rescisáo contrâtual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Adminislrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estaduâl n" 42.191/20'15 e no Decrelo Estadual
no 44.94812017 .

Parágrafo Décimo - A critério dâ auloridade compêtente, o valor da nrulta poderá ser descontado do pagamênto a
ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Apôs esgotados os meios de execuÉo direta da sanção de multa indicados no
Parágrafo Oécimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicaÉo oÍicial.

Parágrâfo Décimo Segundc - Deconido o prazo previsto no PãrágÍafo Décimo Terceiro, o contratanle
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Têrceiro - A Administração poderá, eÍn situações excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a retenÉo cautêlgr do valor da multâ antes da crnclusão do procedimento administraüvo.

cúusuLA DÉclMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecuÉo tolal ou parcial do presente Contrato ensejará
a sua rescisão, com as consequências conlratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemênto imoutávêl à contratada - O contratante poderá rescindir
administralivamente, o prêsente Contralo nas hipóteses previstas no arligo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.ô66/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquer indênizâÉo, sem prcjuizo das penalidadês pertinentês em processo
administrativo regulâr.

PaÉgrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmenle, medianle a ocorrência da
hipótesê prevista no inciso XVll do a:tigo 78 da Lei 8.ô66/93.

PaÉgreÍo Terceiro - O presente Ccntratc fioJerá ser rescindido aínigavelmente, por acordo entre as partes;
teduzida a termo no processo de liciiaçáo, desde que hâ.iâ conveniência para a Administraçáo. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

PaÉgrafo Quarto - Este Contrato podêrá sêi rescindido judicialmente nos termos da legislação processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisáo oconer com fundamenlo nos incisos Xll a XVll do artago 78 da Lei
8.666r'93, sem quê haja culpa da contratada será esta ressarcidâ dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágraÍo 20 da Lei8.ô66./93.

Paágrafo Sexto - A rescisáo administrativâ cu znrigável será precedida de autorizaÉo escrita e fundamentada.
AÍtigo 79 paÍágrafo 1o da Lêi 8.666/93.

ocorrencla

I 1 Por Ocorrência

10 1 Por Ocorrência

11
Cumprir determinação formal
Fiscalizaçáo.

OU instrução complementar dâ
2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus ânexos não previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notiÍcada pela
unidade fiscalizadora.

3
Por ilem e por
ocorrência

13
Entregar a garanlia conlratual eventualmente exigida nos iermos e
prazos estipulados.

1 Por dia

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CULTIJRA, TIJRISMO E
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SECRETARIA MUNtCtPAL DE EDUCAÇAq ESPORIES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

cúusuLA DÉclMA TERCEIRÂ - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tÍibutos, taÍiÍas e despesas decorrentes da execuçáo do objeto dêste Contrato.

PâÍágrefo Unico: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhislas, previdenciários,
Íiscais e crmerciais, decorrentes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA - - As despesas decorrenles deste
ContÍato correrão por conta dos recursos a seguir especificádos rgão: 5000 - Secrêtariâ de EducaÉo, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 5001 - Secretaria de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude -
Atividade: 13.392.1302.266 - Promoção de Açôes Culturais - Elemento de Despesa: (697) - 3.3.90.39.00 - Oulros
Serviços dê Terceiros Pessoa Jurídica.

cúusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIOADE CIVIL - A contralada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o @ntratante, ou terceiros, em râzáo de aÉo ou omissáo, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver suje.a; nâo
excluindo, ou reduzindo esla responsabilidade, a riscalizaçâo ou o acompanhamento pelo contratante. Aíigo 70 da
Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRE§§!)E§ - A quantidade inicialmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limiles previstos no parágrafo primeiro do artigo ô5 da Lei no

8.666/93.

CúUSULA oÉCtml SÉlfm - DAS ALTERÂCÕES - As alteraçôes, porvenluÍa necessáías, ao bom, e Ílel
cumprimenlo do objeto deste Contralo serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo
Adilivo.

CúUSULA OÉCttUa OtfeVl - DO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca de Gravatá/PE,
exciuido qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmaÍrr o prcsgnte Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito
legal, na píesença das testemunhas que também assinam.

*._J
CPF 27.009.264-12

Ordênedor de Despesa
Secretário de Educação, EspoÉes, Cultura, Turismo

e Juventude

Rinaldo
PORTAL P ÇÃo E PRoMoÇÃo

DE EVENTOS LTDA ME
CONTRATADA

TÉSTEMUNHÁ3:
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