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SECRETARIA TTUNICIPAL DE EDUCAÇAq ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÃo ELETRôNlco No oo9r2o22

PRocESso Lrcrraróruo ruo otglzozz

CONTRATO N.' 28812022, QUE ÊNTRE SI CELÉBRA'T A
§ÊÊRÉÍARIA DE EDUcAÇÃo, EsPoRIEs, oULTURA,
TuRIsMo E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE E A E,TPRESA
PaRTAL PRoDUÇÁo E PRo oçAo DE ÉvENTos LrDA,,E,
PARÀ OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos Og (nove) dias do mês de setembro de 2022, de um lado a SECRETARIA OE EDUCAçÃO, ESPORTES,
CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE COÍn SEdE E fOfO EM PEMAMbUCO, IOCAIiZâdA à AVENIdA
Vinte de Dezembm, no '10O, Dom Heldêr Câmarà, Chã Grande - PE, inscÍita no C.N.P.J./MF sob o n0

30.005.980/0001€6, neste ato represêntado pelo seu GestoÍ e Secretário de Educâção, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomês da Silvâ, BÍasileira, divoÍciado, ProfessoÍ e Farmâcéutico, nomeâdo por
meió da Porlaria No 005/2021 dalada em O4lO1l2O2'1, porlador da Carteira de ldenlidade no 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027-009.264-t2, no uso da atribuiçâo que lhe confere o ORIGINAL; nêsle alo denominado simplesmenle
CONTRATANTE, e a empresa PoÍtal Produção o píomoÉo dê Evêntos LTDA ME, inscrila no CNPJ sob o n'
28.296.87U0q)í-35, esiabelecida à Ruâ Jorge Albuquerque de Carvalho, No 105 - Peixinhos - OlindrPE - CEP:
53.230-330, nêste âto representada poí sêu rêpÍêsenlante legal, Sr. Rinaldo Moura dê Oliveira, portador da
CaÍteiÍa Nacional de habilitaÉo N'00342673739, expedida pelo Oepartamento Estadual de Tránsito de
Pemambuco, CPF/MF N' 318.674.80468, dorayante denominedâ CONIRÁTADA, pacluam o píesênte Contrato,
cuja celebraÉo é deconente Proce3so Licitâtório f 01312022 - PÍrgão Eletr6nico no 00912022 - Ata de
Registro de Prêços n'04112022 - doravante denominado PROCESSO e quê se r€geÍá pela Lei Federal no 8.666
de 21 de junho de '1993, e modificeçõês subsequentes; pelos tefmos da propo§a vencedora, paÍte integrante
deste contÍalo; pelo estabêlêcido no Edital ê seus anexos, pelos preceitos dê diÍêito público, apli€ndo-selhes
supletivamente, os pÍincípios da Teoria Geral dos Conlratos e as disposiçôes de direito privado; atendidâs âs
cláusulas. e condições que se enunciam a seguin

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO - ContrâtâÉo de Empresa especializada para o tomeciÍnêntoflocação
de lnfta€strutura para atender os êventos Municipais e demais Órgáos Participantes, coofoÍme especiÍicações ê
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste cortrato independente de lranscÍiçáo.

Parágrafo PÍimêiÍo - O presente Conlrato .áo poderá ser objeto de cessáo ou tÍansfeÍência, no lodo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA - DA FINALIOADE - O objeto deste Contrato deslina-se ao desenvolvimento das
aliyidades normâis de Secrê{aía de EducaÉo, EspoÍtes. Cultuiá, Turismo e Juventude do Municipio de Chã
Grande, paíe ser úilizado duÍante a ExposiÉo Pedagógica sobre o TÍânsito.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - Este Conlrato vigeÍá até 3Í dê dezembro de 2022, os quais serão
contedos e partiÍ da data de sua assinalurâ, podendo ser pronogado, nos lermos da legislaÉo pêrtinênte.

cúusuu SuenTA - Do vALoR E coNolcôEs oE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Conrraro o vator de R3
4.675,00 (Quatro mil, s€iscentos ê sêtênta ê cinco reeis) ÍefeÍente ao vâlor total do objeto píevisto na Cláusula
PÍjmêira, para a totalidade do peÍiodo mencionado na Cláusula Teícê,ra, c.níorme delalhamenlo a sêguiÍ:

ITEM - EXCLUSIVO PARÂ I,IICROEMPRESAS E EMPRESAS OE PEOUENO PORTE lll da Lêi í

P8rágrafo Primeiro - Os pagamentos seÍâo efetuados mediante crárito em conta corÍeole da contratada, por
ordem bancária,
mesmas cond
contratadâ

até 30 (tÍiÍta) dias consecutivos, a contaÍ do Íecebimento derinitivo, quando mantidas as
niciais de habilitaçáo ê caso náo haia fato impeditivo parâ o qual tenha concorÍido à

Valorês íRt)ITEM DEscRrçÂo MARGA UNO. OUANT. Unitá.io Total

02

Palco Pequeno Porte medindo: piso alcatiÍado; 8 mts de frente;6
mts de tundo: do solo ao piso 1,8 meiros; do piso ao teto 4 metros;
1 camarim medndo í6 rf: coberfura em lona exlintoíes. forma de
levantamento na talha; árêa de tabalho na paÍtê de baixo.

Feelling UND 01 2 190 00 2.í90.00

05

Tenda Tipo Vl: Tenda em estrütura Ínetálicâ tubulaÍ medndo 6,00m
r 6,00m eslilo piÍàmide ou similar, lona de lamiÍlado de PVC ÍexÍvel
tipo nigtí & day ou simi,aí na coÍ brânca, pé dreito de 2,50m dê
alfuÍa. com calhas DaÍa áouas Dluviais em ünil.

Fabricâção
VôVta

DiáÍia 07 355,00 2.485.00
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Parágrafo Sêgundo - Os pagamênlos seráo realizados intêgÍâlmênte, em coÍrespondência com os serviços
efetivamenle prestados no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota íiscal devidameÍ e ateslada deverá ser epreseÍtlada no selor conlábil, na sede de
cada Ôrgào/Entidade demandanle conforme o caso (VER ORDEM DE FORNECIMENTCI/SERVIÇO).

Parágrafo QuaÉo - Por ocasiâo do pagamento a contratada deveÉ apresenlal

a) Certiícado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovendo regularidade com o FGTS;
b) Certidáo Negativa de Dêbitos Relativos â Tribulos Federais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pele SsqetaÍia da Receía FedeÍal do Brasil;
c) CeÍlidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expêdida pela Jusliça do Trabalho,
comprovando a inexistênda de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
d, Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipaldo domicilio ou sede dâ conlÍatada.

ParágraÍo Quinto - O pagameÍúo será realizado, após a apresenteÉo pela CoÍúÍatada da nota íiscãl
devidamente prêênchida e indicaçâo do banco, agência e conta bâncária da empresa que Íêceberá o valor do
obiêto.

Parágr.ío Sâóo - Náo hâvêrá, sob hipdess alguma, pagan€nlo antecipedo.

Parágrâfo Séümo - Nenhum pagamento será eíetuado à adludicâtáÍia enquanÍo pendente de liquidaçáo qualquer
obrigação. Esse íato náo será geÍador de direito a reajustamerdo de pregos ou à atualizaÉo monetáÍia.

PerágEfo Oitavo - A nota Íiscal que Íor apÍesentada coÍn eÍro, ou observada qualquêr circunstância que
desaconselhe o pagamento, seÉ devolvida à contrâladâ, pâra coneção e nesse câso o prazo previío no
parágrafo primeiro será inleírompido. A contageín do prazo previío pa.a pagamento será inicieda e pârtir da
respectivâ rêgularizaÇáo.

Pãrágrríb Nono - Evenluais alrasos nos pageílentos imputáveis à conlralada náo gerarão direito a qualquer
atualizeÉo.

ParágEfo Décimo - A adjudicatáÍia não podeÉ apr€sentâr nolâ ftscaufáuÍa com CNPJ/MF divêrso do regislrado
no Contralo.

Parágrâfo txcimo Primeiro - Devôrão gstaÍ inclusos nos prêços apÍesentados todos os gastos do fÍete,
embalagem ê lodos e quaisqueÍ tÍibulos, seiam êles socieis, tÍabalhislas, previdenciários, tiscsis, comerciâis ou de
qualqueÍ outÍa natureza resqllantes da execuçáo do contráo.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃo MoNETÁRA - ocoÍrendo atraso no pegemento, e desde que para
tanto, a contÍatada não lenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monelária sobÍê o
valoÍ devido, pela variaÉo acumulada do IPCr'!/IBGE ocorrida entre a datâ final prevista para o pagamênto ê a
data de sue e{etive ÍealizaÉo.

CLÁUSULI SeXta - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou coneção monêtáÍie ao vator do Contrato.

PaÉgrafo Único - Fica assegurado o reequilíbÍio econômico.financeiro inir:ial do Contrato, mediante a
superveniência de íalo imprevisível nos lermos e forma estãbel6cide no aíigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocaÉo da contratada, cuja pretensâo devêrá estaÍ suficienlemente compÍovada atÍavés de
documenlo(s).

cLÁusuLA SÉTIMA - DA ExEcUCÃo DO oBJETo Do coNTRATo - os s€rviços dêvêrào ser pÍesrados na
forma êíabelecida no Anexo I (feÍmo de Referência) do Edital, nas quantidades, qualidades e padróes cotados, e
deveráo ser fomecidos de acordo com o estipulado no Edital, observado o pÍazo de monlagêm e desmontageín
dos Equipamenlos locados.

Parágrâfo PÍimeiÍo: Os bens/serviços seráo recebidos pÍovisoÍiamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento ê Íiscâlizâção do contrato, para efeito de posterior veÍificaÉo de sua
conÍormidade com es especificaÉes constantes neste Termo de Referência e na pÍoposta_

Perágrafo Segundo: Os serviços poderão ser rejeilados, no todo ou em parle, quendo em desacordo com as
constanles neste Termo de Refêéncia e na propoía, devendo ser substituidos no prazo de 02e

(dois) diâs, r da notiÍcaÉo dâ coÍrlratada. às suas custas, sem prejuízo da aplicâção dãs penelidâdes
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Parágrâfo Têrceiro: Os bengserviços seíáo recêbidos dêfinitivamênte no pí-azo de 05 (cinco) dias, clntados do
recebimenlo provisório, após a verificeçáo de quelidâde e quântidade do material e consequente aceilaçáo
mediante lermo circunstânciado.

PaÉgrafo Quarto: Na hipôtese de a verificaÉo a que se reÍere o subitem anleíor náo ser procedidâ d6ntro do
pÍazo Írxado, repular-se.á como Íeâlzada, @nsumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
pazo.

Parágrafo Quinto: O recebimênlo pÍovisório ou deÍinitivo do objeto não exclui a responsabilidade dâ codratada
pelos prejuizos resullantes da an@neta execuÉo do conlrato

Parágrafo Sêío - SêÉ dêsignado o servidor José Íúâx Lins, maúicula 000493, Diretor de Turismo, como
GESTOR OO CONTRATO s o sârvidor Augu3to Victor Silva Campos, Matrícula 374963, Secretáno Municipal de
Planejemênto, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acqnpanhemento e fisc€lizaÉo da prestaÉo de
serviço, anotando em rêgistro próprio todas as ocorÍéncias relacionadas à exesrção e determinaÉo, tudo o que
Íor necessário à regulâúâÉo de falhas ou defeitos obseÍvados na execuÉo do CoÍ Íato.

CúUSULA OITAVÂ - DA SUBCONTRATACÁO - A subcrntratação dêpendê dê sutoúâção prévia da
ContÍatante, a queín incumb€ evaliar se a subcontretâção cumpre os requisitos de qualiíicação técnica, além da
regularidade Íscal e trabalhista necessários à exeorÉo do obj€to,

Parágraío PÍimêiro - A Contrataóe, ne exêcuÉo do contrâto, sem pÍejuizo das responsebilidedes contraluars e
legais, poderá subcontratar parlg do obieto deste termo de íeÍeíência, até o limite máximo de 30o/o, com prévta
aulorizaÉo de SêcretaÍia de EducaÉo, Espoíes, Cullura, TurÉmo e Juvedude Municipio de Chá Grande

Parágrâfo Sêgundo - EÍn qualquer hiÉtese & subcont'âtação, peÍmanece a Íesponsâbilidede integrâl da
Contraladâ pêla perfeita execuçáo contatual, cabendo-lhe ÍealÉaí e supervisáo e cooÍdenaçáo das atavidedes dâ
subcontÉtaÉo, bem crmo Í€spondeÍ peÍante a Coíllratente pêlo Íigoroso cumprimênlo des obrigâçoes
contretuais coÍrespondentes ao objelo da subcontrateÉo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACóES DA CONTRÂTADA - É ÍBsponsabilidade da CONTRATADA a
execuçáo obieio conlratual em estreita obseÍváncia da legislaÉo vioente para conlreteçóes públicas, as
especificeçôes tá:nicâs contidas no edital e seus anexos, bêín como em suas propostas, assumindo integíalmente
as seguintes obíigaçõ€s:

a) Eretuar a êntrege do objeto em p€ÍiaÍtas condiÉes, conÍorme espêcificações, prazo e locâl constantes
no Termo de ReÍêÍência ê sêus ânexos, acqnpanhado de respêdiva note íscal, ne quel consterâo as
indicâçôes refeÍêntes a: d.icÍição de cada item, modêlo, pÍocedanci! ê prazo dê entÍsga/montagem;
b) No cáso da necessidade de a[D(ílio na execuçáo dos tÍabalhos, ricâ em rêsponsabilidade da coÍltralda,
a admissáo do auxiliar, e cobêrtura de suas despesâs, o Íomecimênto de todo o material de protêÉo
individual - EPl, necessáÍio pera execrrÉo do trabalho zelando essim pela integridade do mesmo e a
garantia da qualidade do trabalho realizado;
c) Seguir toda a legislaçáo vigeÍ e, em especial a CLT, no que diz Íespeito à segurençe e higienê do
trabalho;
d) Toda a esttúurâ deverá ser disponibilizada ê montada/iortrl.da no local dêfinido pela SecÍetaria
solicitantê, no Municipio de Chã Grande/PE, sendo que a monlagem deve ser de acordo com o indicado
no objeto, seguindo o pÍEo de antecedência de ceda item paÍa a dala do evento, para íins de vistoria e
ÍiscâlÉâçáo, bem @mo, emaios e demeis etos necêssários à execuÉo do êvênto, devendo apÍesentar a
documentaÉo espcíficá exigida item a ilem a exemplo da ART, Lâudo Técnico ê oulÍos que o objeto
assim o êxigir sêguindo o prazo dê antecedência deÍinido;
e) Toda a eslrutuÍa deverá ser desmontada imediatamente após o encenamênto do evento, coÍÍendo as
despesas reÍerentes à moÍÍagem e desmoríagêm por coÍia da Contralada, bem como o lrete, carga,
descarga, guarda e seguranç3 dos êquipamentos e/ou estrutura antes ê após enceÍramenlo do evento;
O Os equipamentoíeín ura e serv(:os fomecidoípÍestados deverão estar gaÍantidos contra quaisquer
defeitos inclusive de montagem e desmontagem, corêndo à cônla da Conlratada todâs as
responsabilidades e dêspesas sobre o fomecimento, instalação, Írete, montagem, desmontagem, carga e
descarga, enfim quaisquer outros ônus que porventura possam surgir na execuÉo do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorÍentes 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 corrigiÍ, às suas expensas, no prazo íixado neste TeÍmo de ReÍerênciâ, o obieto
com avarias ou dêfeitos:
i) omunicar ao Contratante, no prazo mâximo de 24 (vinte e quâlro) horas que aÍrtecede a dala da

, os motivos que impossibilitem o omprimênto do prazo previío, com e devida compÍovação;
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j) Manteí, durante toda a execuÉo do contrâto, êm compatibilidade com as obrigaçõês assumidas, todas
âs condições de hebiliteçáo e quelifcaçáo exigidas na licilaçáo;
k) lndicar preposto para representa-la durante a execrrÉo do crntÍato;
l) Náo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesíno paÍciaÍmente, as obrigações assumidas, nem
subcontralar quâlquer dâs prêstaÉes a quê está obrigada, excêto nas condiçóês ãutoÍizedás no Têrmo de
RefeÍência ou na manutâ de conlrato;
m) Nâo peÍmitir a utilizaÉo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, excelo nã condiÉo de
aprendiz paftr os maiofes de quatoee anos; nem peÍTnitir a utilizaÉo do trabalho do menor de dezoito anos
em tíabalho notumo, perigoso ou insalubrei
n) Responsabilizar-se p€las despesas com lributos, encargos trabalhistas, previdenciários, íiscais,
comerciais, tsxes, fáê3, seguros, deslocâmeÍto de pessoal. pÍê!ileÉo de garan{ia e quaisqueÍ outEs que
incidam ou venhem a incidiÍ na exêcuÉo do contrâlo;
o) Arcar com as d63pê3es dâ frêtê, cargâ ê descãrga indusive entrêOas gm Íinais de semana e feriado e
fora do horáÍio coanêícial:
p) Ateff êr ao dlernado do ConlÍâtante para assindura do Contrato ou Atâ dê RegistÍo de Preços no prazo
mâimo de 02 (dois) dias úteis a conlar da convocaÉo por escrito;
q) CooÍdênar, supeÍvisionaÍ e execúar, sob sua exclusivê responsabilidadê, os s€Íviços conlÍatados, bem
como, exprassanenla râconhecêr ê dêclarar que assume es obrigâçóês dêcorÍsntes do contrato;
r) Ê dE Í€sponsabilidade da Conlratads a emEsáo do Laudo Tâ)nico â ART d€ montrgGm INCLUINDO
TOOAS AS DESPESAS AINEÍ{ÍES À E tS§ÃO DE REFERTOOS DOCUÍúENTOSi -

s) Emiür ART ê o Laudo Técniao, quê deveráo ser aprêsêí âdos ão fiscal do contÍato até o quinto dia útil
que anlsceder o ev9ÍÍo.

cúusulA DÉcl a - DAs oBRlGAcÔEs Do GoNTRATÂNTE - Sáo obííg8çó€s de S€cÍêtaria Municipat de
EducaÉo, Espoías, Cultura, Tudsíno â JweíÍudc de Chã Grânde/PE:

a) rec€ber o maleriayserviço no local, dala e horáÍio;
b) verificâr minucaosemente, no pÍzo fixedo, a coníormidade dos bens/seÍviços Íecêbidos provisoÍiamente
com as especilcaÉês consleÍ ês do Edital e da pÍoposta, paÍa lins de acêitaÉo e recêbiínenlo deÍnitivo;
c) comunicar à Contrâteda, por escrito, sobíe imp€Ífeiçôes, íalhss ou inegularidades vêÍiÍicedas no objeto
fomecido, pare que seja substituído, repaÍedo ou conigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumpÍimento das obÍigeções dâ ContÍatada, através de Comissáo/servidor
especielmentê dêsignadoi
ê) efêtuer o pâgamento à Cofltrâtadâ no vâloÍ co[Êspondente ao fomecimento do objáo, no prazo ê forma
estabelecidos no Edital ê seus anexos.

CLÁUSULA DÉCI A PRI EIRA - DAS PENALIDADES - COM fUNdEMENIO NO AÍt 7" dA LEi FEdETAI N-O

10.52012002, ficará impedido de lidtâr e contrataí conl a AdministraÉo Públicâ Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prêjuízo de multa de até 30ô/o (trinta poÍ ceÍlto), do valor estimedo para ARP e demars
cominâÉes legais, nos sgguintes qrsos:

a) ApÍBsentar documentaçfu talsa;
b) Ens€jer o relerdamênto da oxê(rrÉo do obiêlo;
c) FelheÍ ne êxecu9áo do contrglo:
d) Náo essineÍ a Atá dê RegiíÍo de PÍÉços ê Contãto no pruo e§abelecidoi
ê) Comporler-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a proporite;
g) Dêixar de entrâger doqfiiêntâção êxigida no certâme;
h) Cometer Íraudê fiscal;
i) Fizêr dêclerâÉo felsâ.

PaÉgrâfo Primeiro - Para condutas descÍitas nas alineas'a", "d", "e", "f, "9"; "h' e'i", seÍá aplicada multa de no
máximo 30% (tínte poÍ cento) do valor do contrato.

Parágrafo Sêgundo - O relardamênlo da execuÉo pÍevisto na alinea "b", eslará coÍÍigurado quando a
Contratada:

a) DeixaÍ de iniciar, sem causa justificada, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da dala
constante na ordem de fomecimento:

b) Deixar de realizar, sem câusa juslificâda, as obrigeçôes deÍinides no conlrato por 03 (três) dias sêguidos
ou 10 (dez) dias inteícalados

Chã Grande
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JUVENTUDE

Paágraio TercêiÍo - SeÉ deduzido do valor da mutta aplicsda em razáo de falha na exeoJÉo do contrato, de
que trâtâ a alinea'c", o valor Íelativo às multas aplicádas em Íazão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo QuaÍto - A falha na execuçáo do contralo previste no subilem "c" estará coníigurada quando a
Contralada se enquadrar em pelo mênos uma das siluaçóês pÍêvistas na tabela 3 do item Parágrafo Seío desla
cláusula, respeitada a graduação dê infraçôes confoÍme a tabela í a segui( e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulalivamente.

TABELA 1

10

Parágrafo Quinto - O compoílamento prêvisto no Pârágrafo QuaÍto estaíá configurado quendo a Contratada
exeoJlâÍ Aos tais como os descÍitos nos arligos 92, paÍÉgrafo único, 96 ê 97, paÉgraío único, da Lei no
I66ô/íS93

ParágÍafo Scxto - Pelo descumpÍimeí o das obÍitaÉês coÍ râtuais, a AdministraÉo aplicaÉ multas conforme a
gÉduação ôstabêlêcidâ nas tabelas s€guií{es:

TABELA 2

6

6 4 0olo sobÍe o valoÍ da ordem de fomecimento a se refere o dêscum nto da

TABELA 3

RetiÍar das dependências do Contralante quaisqueÍ equipamenlos ou
matenais de consumo p!qy!9!q! e!! cont!?!o,l9qiul94<gsáo pre_t!e.

PA

7

OS

Por item
oconência

e poÍ

Grau da lnfraçáo Pontos da lnfraÇão
1 t
2
3
4 5

3
4

5 I

Grau Corrcspondência
0,2% sobre o valor da oÍdem de fomecimento a quê se rerêre o dêscumprimento da obrioaÇão.

2 0,4oÁ sobre o valor da oÍdem de fomecimento a que se refere o descumpÍimento da obÍiQaÇào.
0,8% sobro o valoÍ dâ ordem de Íomecimento a que se rêfêre o dôscumprimento da obÍigaÇâo

4 1,6010 sobre o valor da ordem de Íomecimento a que se rêfeÍe o d€scumprimento da obriqaÇâo.
3,2% sobre o valor da ordem de Íomecimento â que sê Íefera o descumprimento da obriEâÇáo.

Item Dêscrição Grau lncidência

I Executar tornecimênto incompleto, peliativo, pÍovisório como por caráter
permanente, ou deixar dê pÍovidenciaÍ recomposiiÉo compleínêntar. 2 Por ocorrência

2
Fomecer iííoÍmação ÉÍf da de fomecimento ou subíituir maleÍiel
licitado por ouúo dê qualidade rnrerioÍ.

2 Por OcoÍrênsa

Susp€nder ou inteÍromper, salvo molivo dê foÍça maior ou caso Íorluito,
os fomecimentos conlrelados.

Por dia e por tarêfa
designeda

4
Utilizar as depêndências dâ Contralante para Íins divêÍsos do objâto do
conlrâlo. 5 Por Ocorrência

5
Recusar a execução de Íomecimento determinado pela Fiscãlizâção,
sem motivo jusliÍicado. Por Ocorrência

6
PermitiÍ siluaÉo que criê a possibilidade de causar ou que câuse dano
físico, lesâo corporal ou consequências letais.

Por Oconência

Manter a documentaÉo de habilitaçáo atualizada PoÍ item e poÍ
ocorÍência

Cumprir horário estebelecido pelo contrato ou deteÍminâdo p€la
Fiscaliz Por Ocorrência

Cumprir detêÍminação da Fiscalização para contÍole d€ acesso de seus
funcionários.

10 Poí Ocorrénqa

11 2 Por Oconência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contÍato e seus anexos não previstos

s rerncrdéncÉ Íormalmente notúcada ane a de multa 3
Por item e por
ocoÍÉncia

AV. Sôo José. n' l0l. Cênho. Chô Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-m0
E-moil ouvidorio@chogÍonde.pe.gov.br I
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3 6

6

1

1

1

CumpriÍ delermineção foÍmâl ou iníruÉo complemenler da
FiscalizaÇáo.
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unidade fiscalizadora

13
Entregar a garanlie conlretuel eventuelmêntê exigide nos teÍmos e
prazos estipulados. 1 Por dia

Paágrafo Sétimo - A sanção de multa podeÉ ser aplicada à Contrâtada iuntaÍnenle com a de impedimento de
licitaÍ e contralar eíabelecida no Capu, desta cláusula.

Parágrâfo Oitavo - As inÍrações seÉo consideÉdas reinodeí es se, no pÍazo de 07 (sete) dias coúdos a conlar
dâ âplicâçáo de pênâlidede, â Coíúretada cometer a megna infração, cabendo a aplicaçáo em dobro des muhâs
coÍrespondenles, 3€rr píeiuízo da rescisáo contralual.

Parágrafo l,looo - Nsnhúna penalidade seÉ adicada sêm o devido PÍocê3so Administrativo de AplicâÉo de
Penalidade - PAAP, devendo s6r obsôívado o disposto no Oecreto Esladuâl no 42.í9í/2015 e no Dêcrelo Esteduel
no 44.94at2017.

Parágraío Dócimo - A cÍitéÍio da autoridade comp€tente, o valor da multa poderá s€r descontado do pagamento a
seÍ êfetuado ao @ntratado-

Parágrato Dácimo PrimêiÍo - Após esgotâdos os meios de execuçâo direla da sanÉo de multe indicados no
PaÍágrefo Décimo acima, o crnlratado será notifrcado pará rêcolheÍ a importância devida no prao de 15 (quinze)
dias, contados do rêcebimento da comunicaçáo oticial.

ParágrâÍo fÉcimo Segundo - D€coÍÍido o prazo pÍcvisto no PaÍ4lraío Décimo TeÍceiro, o contratante
enceminhará e mulla paÍa cobrança judidal.

Parágraío Décimo Terceiro - A AdministraÉo podeÉ, em situaçôes êxcepcionais devidamente molivadas,
efetuar a relençáo cáutelâr do velor dâ mulla antes da conclusáo do gocêdimerúo administrativo.

CúUSULA DÉclMA SEGUÍIIDA - OA RESCISÃO - A inexecuçáo total ou paÍcial do presente Contrato ense,ará
a sue rescisão, coÍn e3 consequênciâs contrâluais e as previías êm lêi ouÍêgutamento.

PaáOrafo PrimeiÍo - lnadimolsÍnênto imoutávêl à contratada - O contráante poderá rescindir
administrativemêntê, o pÍesente Contralo nas hiÉteses pÍevistas no aÍtigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que c€iba à contráâde direiio a qualquer indenzação, sem píejuÍzo das penalidades peÍtinentes em processo
administrãlivo regular.

Parág6fo Segundo - O prêsênte Contráo pod,êÉ ser rcscindido consênsuelmentô, mediante a oconêncie de
hipólese prevista no incbo XVll do aÍtigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrâfo Tercêiro - O pressnte Conlralo poderá ser Íescindido âmigav3lmente, por acordo ênlrê as páÍtesi
íêduzida a termo no processo de licitaçáo, desde que haja conveniência parâ e AdminBtraÉo. AÍtigo 79, ll da Lei
8.666/93.

ParágEfo QuaÍto - Este Contrato poderá sêí rescindido .iudicialmenle nos lêrmos da lsgislaçâo pÍocessual
vigente. Aíigo 79, lll dâ Lei 8.666/93.

Parágr8fo Quinto - Quando a íBscisáo ocoÍTêr com fundâmento nos incisos Xll a XVll do aÍtigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haia qrlpa de contÍâtâda sêrá eslâ ressarcida dos pÍejuizos regulermente comprovados que
houver sofÍido. Artigo 79 parágrafo 2 da 1ei8.666/93.

Paágrafo Sexto - A Íescisão administrativa ou amigável será pr€cedida de autorizaÉo êscÍita e fundamentada.
AÍtigo 79 parâgrafo 10 de Lêi 8.666i 93.

cLÁusuLA DÉcl}rA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Coníiluirá encargo exctusivo de
conlrâlada o pagamento de tributos, taÍifas e despesas decorrentês da execuÉo do obieto deíe Contrato.

Paágrafo Único: Seráo da contralâda todas as despesas dêcoÍrenles de encaÍgos tÉbalhiías, previdenciáÍios,
fiscâas ê coÍnêrcieis, decoÍrentes da execução do Contralo. AÍtigo 71 da Lei8.666/93.

CúUSULA DÉct A quaRTA - DoS RECURSOS ORCAMÊNTÁRIoS - Âs despesas deconentes deste
contralocorrerâoporcor'ladosrecuffi-SecfetariadeEducaçáo,Êsportes,
Cultura, Turismo ntude - Unidede: 5001 - S€cretaÍia de EducaÉo, Esportes. CultuÍa, Tuísmo e Juventude -
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Atividadei 12.361.1201.2.37 - MânutênÉo da SêcÍêtaÍia de EducâÉo ê Gestáo de Ensino - Elemenlo d€
Despesa: (576) - 3.3.90.39.00 - Outros Sêrviços ê TerceiÍos Pessoa Juridica.

CúuSUUa OÉctUA QUINTA - DA RESPONSABILIOADE CIVIL - A conlratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou lerceiros, em razão de aÉo ou omissáo, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus preposios, independentemente de oulras cominaçóes crnlraluais ou legais a gue esliver sujeata; náo
excluindo, ou reduzindo eía responsabilidade, a íscalizaçáo ou o acoínpanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lêi 8.66ô/93.

cúusula DÉollA sExTA - Dos acRÉsclMos E suPREssÕEs - A quanridade inbiatmenre conrratadâ
poderá ser acÍÊscida ou supÍimidâ dentm dos limites previslos no perágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no

8.666/93.

cúusuLA oÉctma sÉlra - DAs aLTERAGÕES - As alteraÉes, porvontura necessánas, ao bom, e fiel
cumprimerÍo do obielo dêste ContÉto serâo eletivadâs na foÍma do aÍtigo 65 da Lêi 8.666/93, através de Termo
Aditivo.

cLÁusuLA DÉclma oTAvA - Do FoRo - o Foro do p.êsenle contralo sêrá o de co{narcâ de Gravatá/PE,
excluído qualquaÍ oúÍo.

E, por eíarem justos, e acoÍdados, íímam o pÍes€nte Conlrato em quatÍo vias de igual teor, e para um só efeito
legal, na presença das testemunhas que lam[Ém assinam.

;pefr^*J*.'l-
cPF^IF N. 0?.@S.284-12

OÍdonador de Dotpesa
SêcrctáÍio dê Educação, E3poÍtsa, CultuÍa, TuÍÉmo

e Juvenfuda

Rinaldo
PORTAL

DE
E PRoMoçÃo
TDA ilE

cPF P6A.153"y-íÍ

TESTÉIÚUNHAS:

CONTRATADA

cp*/03-Ç 97,1 Lq'7P

AV. São.ro3é, no l0l, Cenlro, Chô Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-m0 lleleíone:81 3537-1t40 | CNPJ: I l.Orl9.8oó/mol -90
E-moil ouvldorio@hogÍonde.pe.gov.br I Sile www.chogÍonde.Pe.gov.bÍ


