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SEGRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORTES, CULTURA, TURTSMO E
.!UVENTUDE

PREGÃo ELÊTRÔNico Nú O09/2022

PRocESso t-tct mrónto N" o13l2oz2

CONTRATO N,O 27812022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SE9RETARIA or eouceçÁo, EspoRrEs, cuL,uRA,
TuRtsMo E JUVENT|IDE DE cHÃ âRANDE E A
EMPRESA ÉLLO3 PROMOçOES g everurOS EtRELt ME,
PÂRÁ CS F'AIS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2022. de um lado a SECRETARIA DE EDUcAÇÃo,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DÉ CHÃ GRANDE COM SEdE E fOTO EM
Pernambuco. localizada à Avenrda Vinte de Dezernbro, n" 100, Dom Helder Câmara. Chá Grande - PE,
inscrita no C.f\i.P.J./MF sob o n" 30.005.980/0001-86, neste ato representado pelo seu Gestor e
SecÍetário de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomês da Silva, Brasileira,
divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado poÍ nreio da Portâria No 004/2021 datada em
0310112021, portador da Carteira de ldenticade n' 5 322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.264-12, no uso
da atribuiÇâo que lhe confere o ORIGINAL; neste ato denominado samplesmente CONTRATANTE, e a
empresa Ello3 Prornoções e Eventos EIRELI ME, inscrih no CNPJ sob o n'26.994.803/0001-00,
estabelecida à Rua Paulino Joaquim de Oliveiía, No 206 - lndependência - Lagoa de ltaenga/PE -
CEP: 55.840-000, neste ato ÍepÍesentada por §ua Íepíesentante legal, Sra. Rejane Cristina Jacinto de
Brito de Souza, brasileiÍa, casada, empresáÍia, residenie e domiciliado em Lagoa de ltaenga/PE, CNH
N" 02258400615 DETRAN/PE, CPF/MF No 743.391.254-'i5, doravante denominada CONTRATADA,
pactuam o presente Contrato, cuja celebrâÇáo é deôorrente Processo Licitatório n" 01312022 -
Prêgão Eletrônico n'00912022.- rtta de Registro de Preços n' 04212022 - doÍavante denominado
PROCESSO e que sê rêgerá oela Lei Federal n" 8.ê66 de 21 de junho de 1993, ê modificaçôes
subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parie integrantê deste contrato; pelo estabelecido
no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os
princÍpios da Teoria Geral dos Contratos e as di:.posiçôes de direito pÍivado; atendidas as cláusulas, e
condrÇÕes que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - CcntrataÇáo de Empresa espêcializada para o
fornecimento/locação de lnfraestruturà páía atender os eventos Municipais ê demais Orgãos
Partictpantes, conforme especificaÇÕes e ouÍintidacjes indicacas no Anexo ll, parte integrante deste
contrato rndependente de transcrição

ParágraÍo Primêiío - O presente Contrato lláD poderá Eer objeto de cessão ou trânsferência, no todo
ou em parte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDAOÊ - C objerc cieste Contrato destina-se ao dêsenvolvimento
das atividades normais da Direioria de Turisnl(;.ro [úunicípio de Chá Grande, para ser utilizado durante
o Desfile civico em conremorâç3o aos 200 ailcs .i,e indepeilcjência do Brasil, no MunicÍpio Chã Grande-
PE,

CLAUSULA TERCEIRA - DO P!1AZO - É;i,: üontíãi.i viqeÍá ate 31 de dezembro de 2022, os quais
serâo contados a partir da data de sua essinàiura, podeôCo ser prorrogado, nos termos da lêgislaÇâo
pertinente.

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDIçO=§_!)_fIÀGAIi-EI{Tq - Atribui-se a esse Contrato o
valor de R$ 7.005,00 (Sête mil ê cinco Ísâis) reÍêreÍrle ao valor total do ob.ieto previsto na Cláusula
Primeira, para a totalidaCe do período rrsr]c:ÕnaCll ni: Cléusulã Terceira, conforme detalhamenlo a
segurr
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SEaRETARIA MUNtctpAL oe eoucnçÃo, EspoRrEs, oULTURA, TURtsMo E
.JUVENTUDE

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS OE PEQUENO PORTE arti o48 lllda Lei 123/2006

Som de porte médio para atender xim público até 5.000 pessoas
Som Tipo ll - PA: 01 console digital 48 canais, 12 auxiliates I
matrix, 08 DCAS, 04 bandas de equalizaçâo paramétricas 02
processadores dinâmicos po. canal e 08 multiefeitos, 20
equalizadorês gráficos de 31 bandas, com resoluÉo mínima de 48
kHz. 01 multicabo 48 vias para atênder aos canais da mesa e mâis
12 canais para auxiliares com splitter, de 60mts ou mais 0'l
analrsador de espectro ou computadoí com píograma de análise.
01 pré-amptificâdor valvulado com compressor e êqualizaçâo. 01

processador de sistema digital, estéreo, com duas entradas e 08
saídas. 02 êqualizadores 31 bandas para o sistema PA. 24 caixas
"dê sub wooÍer com 02 falantes de 18". 1600 watts RlúS. 24 caixas
acústicas tipo line Aíray industrializadas com sistema Fly, que
reproduza no mínimo í10 dba a 35mts do palco, com cobertura
horizontal de no mínimo 90 gíaus. Amplificâção compatível com o
srstema. CabeÉo de AC com 50mts. no mínimo 01 aparelho de
MD- 0í aparêlho de DVD player. 01 lntercomunicador enke as
mesas de e PA e de monitoí com luz de chamaoa e com head set.
Fios e cabos para a ligaçáo de sistema 01 not book para gravaÉo
ou equipamênto similar MONITOR: 01 console digital 48 cênais
com pré-amplificadores com recall para todos os canais, 16
auxiliares, 08 matrix, 08 DCAS, 04 bandas de equãlizaçáo
paramétricas, 02 processadcres de efeitos, 02 processadores
dinàmico por canal 08 canais dÊ equalizaÇâo 31 bandas
operacionais com resolução mínima de 48 kHz, 01 procêssador de
sistema digital, estéreo com 02 entrâdas e 08 saídas para o side fill.
02 side fills com 02 sub woofer com 02 falantes de 18", e 02 caixêr
de 03 vias (qraves médios e graves e médias altas). 24 caixas de
monitor (02 falantes de 12" ou 15' + drive de 2") ou similar. 04
caixas de sub 1x18". 04 caixas com tÍês vias (02 ÍalantÉ de 15", 02
falantes de 6" e um driver de 02") para monitoraÉc da batêria. 03
sistemas de monitores in ear sem fio incl,.rindo lores auriculares.
100 cabos de microfones 70 pecestais. '16 garras. 08 sub
multicabos dê 12 vias. lúicrofones dÍrâmicag, 20 microÍones
condensadores, c2 microfones sem ío UHF ccm frequência Íixa, 02
microfones UHF com frequências variáveis. 12 Direct Box ativas e
passivas. Fios e cabeamentos paía lioação do sistema, distribuição
de en ia com ateramento
Diárias de 04 sanitáÍios químicos. PNE Locaçáo de benheiros
quimrcos para portadoíes de deflciências: banheiro quimico
individual, portátil, para deÍicientes fisicos !súários de câdeiras de
íodas, com montagem, manutenÉo diária ê desmontagem, em
polietileno ou material srmilar, com teto translúcido, com dimensóes
minimas de: 2,5m de altura e 2,00m x 2,00rn, que pennitam a
movimentaçáo da cadeiÍa de rodas do usuáíic no intericr co
banheiro, composto de todos os eq{ipamentos c acÊssóíios de
segurançâs que atendam às exigências previstas em nomlà3
técnicas a adas s ãos oÍiciais

ParágraÍo Primeiro - Os paganientos setÉo eietuadús mediante crédito em conta corrente da
contratada, por ordeín bancária, em atê 30 (trinta). dias consecutivos, a contar do recebimento
definitivo, quando mantidas es mêsrnas .ondiÇôes iniciai; de habilitaÇão e caso não haja fato
impeditivo para o qual tenha concorÍido à ccn alada.

PaÍágrafo Segundo - Os pagamentos sÉíáo realizados integralmente, êm correspondência com os
serviços efetivamente prestados no mês anteíor ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atêstada deverá ser apresentada no setor contábil, na
sede de cada Ôrgáo/Entidade dern3ndante conforme o caso (VER ORDEM DE
FORN ECTMENTO/SERVTÇO).

Paágrafo QuaÉo - Por ocasião do pagGmento a contratada deverá apresentar:

Studio R DiáÍiê 01 5.445,005 445,00

UND 01 1.560,00

AV. Sôo José, n' l0l , Cenlro, Chô Gronde- PE. CEP 55.636-000 lTelêÍone:81 3537-1I40 | CNPJ: I l.(X9.806/m0l -90
E-moll ouvidorio@chogronde.pe.gov.bÍ I S ê www.chogronde.pe.gov.bÍ

,tt' , tl^, idl ,.

NiARCA UND, OUÂtlT. Unitário TotalITEM DEscRlçÃo

12

Poly John 1560,00



Chã Grande
llc,. lla. fi41.a.

SE9RETARIA MUNtctpAL or eouceçÃo, EspoRrEs, aULTURA, TURtsMo E
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a) Certificado de Regularidaoe do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTSi
b) Certadáo Negativa de Débatos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
INSS, expedida pelâ Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
d) Prova de regularidade com as Fazêndas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentaçâo pela Contratada da nota fiscal
devidamente preenchida e indicaÇão do banco; agência e oonta bêncária da empresa que receberá o
valor do objeto.

ParágraÍo Sexto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de
liquidaçáo qualquer obrigação. Esse fato náo será gerador de direito a reajustamento de preÇos ou à
atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que for âpresentecia cotT erro, ou observada qualquer circunstância
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, paÍa correção e nesse caso o prazo
previsto no patág.ato primeiro será interrompido. A contagem do pÍazo previsto para pagamento será
iniciada a pertir da respectiva regularizaçáo.

Parágraío Nono - Eventuais atrasos nos páltanteiltos irnputáveis à contratada náo gerarão direito a
qualquer atualizaÇão.

Parágrafo Décimo - A adJudicâtáÍia não poíiàÍ. an,- .lnteÍ nota fiscal/Íatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

ParágraÍo Décimo Primeiro - DeveÍáo çsti:r rrtclusos r'ros preços apresentados todos os gastos do
frete, embelegem e todos e quaisquer tributos, sejam elês sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza rêsultantes de execuÉo do contrato.

cúusuLA QUINTA - DA ATUALIZAÇÃo MONETÁR|A - ocorrendo atraso no pagamento, e desde
que para tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; heverá incidência de atualizaçáo
monetária sobre o valor devido, pela variaÇão acumulada do IPCA,/IBGE ocorrida êntrê a data final
prevista para o pagamento e a ciata de sua efetiva realização.

CúUSULA SEXTA - OO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correÇáo monetária ao valoÍ
do Contrato.

ParágÍafo Único - Fica assegurado o rcequri;brio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprêvisÍve! nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante pi'ovocaÇão da contratada, cuja pretensão deverá estar suficientemente
comprovada através de documento(s).

CLÁUSULA SÉT|MA -- DA ExEcUCÃo Do oBiETo Do coNTRATo - os Serviços deverão ser
prestados na forma estabelecida no Anexo I (Termo de RefeÍência) do Edital, nas quantidades,
qualidades e padrÕes cotados, ê dev-.ráo 3er fornecidos de acordo com o estipulado no Edital,
observado o prazo de montâgem e desmoniâllcni ôôs Equipâmentos locados.

Parágrafo Primeiro: Os bens/serviços serào Íecebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento à'Íi§Õâlazação ,Jo contrato, para eÍeito de posterior
verificaçáo de sua conformidaCe com as êspeciticaÇóes constantes neste Termo de Referência e na

Y

proposta
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Parágrafo Segundo: Os serviÇos pocjerào ser reiÊrtados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificaçôes constantes neste Terrno de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificaçáo da contratada, às suas custas, sem prejuÍzo da
aplicaÇáo das penalidades.

ParágÍafo TeÍceiro: Os bens/serviços seráo recebidos definitivamente no prazo dê 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisórao, após a verificaçáo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

ParágÍafo Quarto: Na hipótese de a veriÍicaÉo a que se Íefere o subitem anterior náo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

ParágraÍo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo cio objeto não exclua a responsabiladade da
contratada pelos prejuÍzos resultantes da incorreta execuÉo do contrato

PaÍágraÍo SeÍo - Será designado o servidor José rlíax Lins, matrÍcula 000493, Diretor de Tunsmo,
como GESTOR DO CONTRATO e o sêrviior Augusto VictoÍ Silva Campos, MatrÍcula 374963,
Secretário Municipal de Planelamento, eomo FISCÂI DO CONTRATO, responsável pelo
acompanhamênto e fiscalizaçáo da prestaÇáo de seruiço, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas á execuÇão e detei'minaÇãc, hrdo o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos obsêrvados na execucão do Conirato.

cLÁusuLA otrAvA - DA SUACONTRATAf;Á(I -, r subcontrata çâo depende de autorização previa
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataçâo cumpre os requisitos de qualificação
técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuÉo do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução dc contrato, sêm preJuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontÍetar partê do objeto deste termo de referência, até o limite máximo
de 30%, com p[évia autorizaçâo da Secretaria de Educâção, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude
do Município de Chã Grande.

ParâgraÍo Segundo - Em qualqu--r hipótese cre subconúataÇâo, permanece a Íesponsabilidade
integral da Contratada pela pef,eiia execuÇão contralual, cabendo-lhe realizar a supervisâo e
coordenação das atividades da subcontrataÇáo. bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigâçôes ccntratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

cúusuLA NoNÀ .- _DAS OBRIGAÇOES DA CO - É responsabilidade da
CONTRATADA a execução objeto contÍatual em estreit3 observância da legislaçáo vigente para
contrataçÕes públicas, as especificaÇÕes tecnicas coÍitides no edital e seus anexos, bem como em
suas propostas, assumindo integralmeÍr:e as seEuintes obrigggões:

a) Efetuar a entrega do obj-.to em peiÍEitas concições, conforme especiÍicações, prazo e local
constantes no'fermc de Flgferência 3 setrs anexcs. acompanhado da respectiva nota Íiscal, na
quat constaráo as inCrceçóes refeidntús à. descÍiÇão de cada item, modelo, procedência e
prazo de entregalmontagem:
b) No caso cja necessidade de auxí:i., i:a GXeauçãJ dcrs trabalhos, fica em responsabiliúade da
contratada, a admissão do auxiliaÍ, â,-'obertura d-- suas despesas, o fornecimento de todo o
material de proteÇáo indi\./idual - EPl, necessário para execuÇáo do trabalho zelando assim pela
integridade do mesmo e a gaíantia da qualidaCé cjo trabalho realizado,
c) Seguir toda a legislação vigentê, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança e
higiene do trabalhc;
d) Toda a estrutura deverá ser disponibilizada e Ínontadarinstalada no local definido pela
SecÍetaria solicitantê. no Mun:cípio de Chá Grande/PE, sendo que a montagem deve ser de
acordo com o indicado no objeto, seguinoo o úrazo de antecedência de cada item ra a data do
evento, para de vistoria e fiscaliziçáo, benr como. ensaios e nos a
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execução do evento, devenoo apresentar a documentação especÍfica exigida item a item a
exemplo da ART, Laudo Técnico e outros que o objeto assim o exigir seguindo o prazo de
antecedência deÍinido;
e) Toda a estrutura oeverá ser desmontada imediatamente após o encerramento do evento,
correndo as despêsas rêferentes à montagem e desmontagem por conta da Contratada, bem
Õomo o frete, carga, descarga, guarda e segurança dos equipamentos e/ou estrutura zntes e
após encerramento do evento;
0 Os equipamentos/estrutura e serviços ioÍneciCos/prestados deverão estar garantidos contra
quaisquer dêfêitos inclusive de montagem e desmontagem, correndo à conta da Contratada
todas as responsabilidades e despêsas sobre o fornecimento, instalação, frete, montagem,
desmontagem, carga e descarga, enÍlm quarsquer outros ônus que porventura possam surgir na
execuçáo do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrêntes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei N" 8.078, de 1990);
h) Substituir, reparar ou corrigrr, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
i) Comunicer eo Contratante, no przvo máximo de 24 (vinte e quãtro) horas que antecede a
datâ da entrega, os rnotivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovaçáo;
j) Mantêr, durante toda a execuçáo do co,ltrato, em compatibilidade com as obrigaÇões
assumidas, todas as condiÇôes de habilitaçâo e qualificação exigidas na licitaçáo;
k) lndicar pÍêposto para repÍesenta-la Curante a exeêuÉo do contrato;
l) Não transÍêrir a terceiros, por qualquer ícrma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçÕes
assumidas, nem subcontratar qualqueí dás r,Í?staÇóes a que êstá obrigada, exceto nas
condiÉes autorizadas no Termo de Referêncie ou na minuta de contrato,
m) Não permitir a utilizaçâo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz pera os maiorcs de quatoze anos; nem permitir a utilizaÉo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
n) Responsâbilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscâis, comerciais, taxas, Íretes, sêgut'os, desiocamento de pessoal, prestaÇáo de garantia ê
quaisquer outras que incidam ou venham â incidir na execução do contrato;
o) Arcar com as despesas de frete, aãrgâ ê descarga inclusive entregas êm finais de semana e
feriado e fora do horário comercial;
p) Atender ao chamado do Contrâtante para essinatura do Contrato ou Ata de Registro de
PreÇos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a-contar da convocaçáo por escrito:
q) Coordenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva rêsponsabilidade, os serviços
contratados, bem coÍro, expressamente reconhecei e declarar quê assume as obrigações
decorrentes do contrato;
r) É de responsabilidade da Contratada a êmissãô oo Laudo Técnico e ART de montagem
INCLUINDO TODAS AS DESPESAS ATIà,IENTES À EiiISSÃO DE REFERIÓOS
DOCUMENTOS;
s) Emitir ART ê o Laudo Técrriuo, que dê'/eÉc sor apresentados ao fiscal do contrato até o
quinto dia útil que anteceder o evento.

cúusuLA DEGIMA - BÂS OBRIGACÔE_§_])O COi{IRATANTE - Sáo obrigaÇÕes da Secretaria
Municipal de EducaÇão, Esportes, Cultura Turismo e Jur,;entude de Châ Grande/PE:

a) receber o material/serviço no local, oata e horaÍió,
b) veriícar minuciosamente, no piazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos
provisoriamente com as especificações ccifrstâóles do Edital e da proposta, para Íns de
aceitaÇão e recebimento definitivo;
c) comunicar à Contratada, por esôiito, sobre imperferções, fâlhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituÍcio. Íeparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Contratada, através de
Comissão/serv
e) efetuar o p

idor especialmente designado;
meíito à Contíatada no valor correspondenle ao o objeto, no
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prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

ct-ÁUSUt-l DEGIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7' da Lei Federal
n.' 10.52012002, ficaÍá impedido de licitar e contratar com a Administraçáo Pública l\/unicipal, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado
para ARP e demais cominaçÕes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÇão falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato,
d) Náo assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prãzo estabelecido;
e) CompoÍtar-se de modo inidôneo;
0 Nâo mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaração falsa.

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

Parágrafo Segundo - O retardamênto da execuÇão previsto na alínea "b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justiÍlcada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias,
contados da data constante na ordem de fornecimênto;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigações definidas no contrato por 03 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias inteicalâdos.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razâo de falha na execuçáo do
contrato, de que trata a alínea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razáo do Parágrafo Sexto.

ParágraÍo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subjtem "c" estará configurada quando
a Contratada se enquadrar em pelo rnenos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo
Sexto desta cláusula, respeitada a graduaÇáo de infraÇóes conforme a tabela 'l a seguir, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

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

1 2
2 3

4
4
5 I

10

Grau Correspondência
1 0,2% sobrq o valor da ordem de Íornecimento a que se refere ,-íêlhllhÚimerrlo qq
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TABELA 1

Gíau da lnÍração Pontos da lnfracão

â

6

ParágraÍo Sêxto - Pelo descumprimento das obrigaçôes contratuais, a AdministraÇáo aplicará multas
conforme a graduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA ?
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0,4% sobrê o valor da ordem de fcrnecimento a que se refêre o descumprimento da
obri

o a o

a o

a o

o

o

0,8% sobre o valor da ordem de fornecimênto a que se refere o descumprimento da
obri
1,6% sobre o valor da ordem de fornecrmento a quê se refere o descumprimento da
obri
3,2% sobre o valor da ordem de forneciÍnento a que se refere o descumprimento da
obri

Item

4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da
obri

TABEL/À 3

Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por
caráter permanente, ou deixar Ce providenciar recomposição
com ementar
Fornecer inforrnaÇáo oêrÍida de iornecimento ou substituir
material licitado ouh o de ualidadê rnferior
Suspender ou interromper, salvo motivo de íorÇa rnaior ou caso
Íortuito os fornecimentos contratados.
Utilizar as dependências da Conti'âlante pari: firrs iiversos do

eto do contrato
Recusar a execução de fornecimênto .jeterminado pela

2

5
Fiscal o, sem motivo justificado
Permitir situação que crie a oossibilidaCe de cãusar ou que cause
dano fisico lesáo íal ou nciãs letais
Retirar das dependências do Contratante quaisquer
equipamentos ou mateíiais dc consumo pr;visics em contrato,
sem auto o ra

P RÂ OS ITE

11

A UIR DEIXAR

Cumprir determinação da FiscafizaÇâo para contrcle dê acêsso
de seus funcionários.
Cumprir determinaçãc fori'nÉrl crj i s'.rução coÍnplemênter da
Fiscaliza o
Cumprir quaisquer dos iier:s dc côirtÉlo e seus anexos não
previstos nesta tabêla de multas, após reincidênciá formalnrente
notificada a unidaCe Írscaiizadorá
Entregar a garantia contratual eve,rtiraiineflte exiEidâ nos termos
ê razos esti u laci os

ParágraÍo Sétimo - A sançâo ce muite..poderé ser irí.'licaia à Contratada juntamente com a de
impedimento de licitar e contratar egtabeiecrCa no CapuÍ Casrâ cláusula.

ParágraÍo Oitavo - As infraçóes serão corrsideradas reincicientes se, no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicaçáo da penelidade, a Contratada cometer a mesma infraÉo, cabendo a
aplicaçáo em dobro das mulias correspondenres. sern prÊjLrlzo da rescisáo contratual.

2

3

5

6

3

4

5

6

7

Grau lncidência

2 Por Ocorrência

2 Por Ocorrência

6
Por dia e por
tarefa desiqnada

5 Por Ocorrência

Por Ocorrência

6 Por Ocorrência

1
Por itêm e por
ocorrência

8

I

10

12

13

Por item e por
ocorrência

Por Ocorrência

1 Por OcoÍrência

2

3

Por Ocorrência

Por item e por
ocorrência

1 Por dia

4
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1

Manter a documentação de habilitaçâo atualizadâ. 1

1
Cumprir horário estÉbelecido pelo conlrato ou dête:'minado pela
FiscalizaÇão.
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ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidacje será aplicada sem o devido Processo Administrativo de
Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no
42.19112015 e no Decreto Estadual no44.948/2017.

ParágraÍo Décimo - A crjtério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do
pagamento a Ser efetuado ao contratado

Parágraío Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuçêo direta da sanÇâo de multa
indicados no Parágrafo Décimo aôima, o contratado será notiÍicado para recolher a impo(ância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial.

ParágraÍo Décimo Sêgundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa pare cobrança judicial.

PaÍágrafo Décimo TêÍceiÍo - A Administraçáo poderá, em situaçÕes excepcionais devidamente
motivadas, efetuer a retençáo cautelar do valor da multa antes da conclusâo do procedimento
administrativo.

CúUSULA DÉCIMA SÊGUNDA - DA RESC§ÃO - A inexecução total ou parciet do presente
Contrato ensejará a sua rescisâo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimplemênto imoutàvei à cantrateda - O contretante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 lâ Xll e XVll da Lei
8.666/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÇão, sem preluízo das penalidades
pertinentes em processo administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Ccntrato poderá ser rêscindido consensualmente, mediante a
ocorrência da hipót$e prevista no inciso XVli do artigo 78 da Lêi 8.666/93.

ParâgraÍo Terceiro - O presente Contrato podêrá seÍ rescindido amigavelmente, por acordo êntre as
partes, reduzida a termo no processo de licitaÇáo, desde que haja conveniência para a AdministraÇão.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com fundamênto nos incisos Xll a XVll do artago 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressaÍcida dos prejuÍzos regularmênte
comprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2" da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Sexto - A rescisão administrativa ou emigável ssrá precedida de autorizaçáo escrita e
fundamentada. Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo
da contratada o pagamento dê tributos, tarifas e despesas decorrentes da execuÇáo do objeto dêste
Contrato.

Parágrafo Único: Seráo da contratad3 toCas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciários, Íiscais e comerciais, decorrentes cja ex-.cuÇão do Contrato. Artigo 7'Í da Lei8.666/93.

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos RECURSoS oRCAMENTÁR|oS - As despesas decorrentes
deste Contrato correrão poÍ conta dos recursos a seguiÍ especiflcados: Ôrgão: SOOO - Secretaria de
Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 5001 - Secretaria de Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Atividader í3.392.1302.266 - Promoção de Culturais -
Elemento de Despesa: (697) - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros P
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ct-Áusut-l oÉctua QUTNTA - DA RESPoNSABILIDAoE clvlL - A contratada responderá por
perdas e danos que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em Gzeo de aÇáo ou omissáo, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaçôes contratuais ou
legais a que estiver sujeital náo excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaÇão ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉclMA sExrA - Dos AcRÉscrMos E supREssÕes - n quantidade inicialmente
contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do
aÍtigo 65 da Lei no 8.666/93.

ct-Áusut-l oÉclme SÉT|MA - DAs ALTERACoES - As alteraçóes, porventura necessárias, ao
bom, e flel cumprimento do objêto dêste Contrato seráo efetivadas na forma do artigo 65 da Lei
8.666/93, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA oÉctfm oIAVA - Do FoRo - o Foro do presente Conlrato será o da comaÍca de
GravatíPE, excluÍdo qualquer outro.

E, por estarêm justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teoÍ, e para um
só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam

;Ir&R"a* IrfJ
cprrür H. {izz.o os.264-12

SecÍetário dê Educação, Esportes, Culturâ,
Turismo e Juvêntude

Reja BÍito dê Souza
ELLO3 P ÇÔES E EvENTos EIRELI

ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

M./
E

Lse.te\-6a-
NO
CPF: b8.1,-rs 5t4'ÇlF ?
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