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

pnecÃo elernôNrco N. oo9/2022

PRocEsso LrcrrATóRto N. oí3/2022

CONTRATO N.'29112022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECREIÁR'Á DE EDUCÀÇAO, ESPORTES, CULTURA,
ÍURISMO E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE E A E,TPRESA
PoRTAL PRoDUçÃo E PRoI,ToçÀo oE EvENTos LÍDA ME,
PÁRÁ OS F,,VS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 16 (dezêsseis) dias do mês de setembÍo de 2022, de um lado a SECRETARIA OE EDUCAçÃO, ESPORTES,
CULTURÂ, TURISMO E JUVENTUDE OE CHÃ GRANDE com sede e foro êm Pernambuco, tocalizada à Avenida
Vinte de Dezembro, no 100. Dom Helder Câmarâ. Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no
30.005.9801000í {6, neste ato iepresentado pelo seu Gestor e Secretário dê Educáçao, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, ProÍessor e Farmacêutico, nomeado por
meio da Portaria No 0051202í datada em O4lO1l2O21, portadoÍ da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027.009.264-í2, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL; neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresâ Portal Produção e promoção de Eventos LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n"
28.296.878/0001-35, estabelecada à Rua Jorge Albuquerque de Carvalho, N" 105 - Peixinhos - Olinda/PE - CEP:
53.230-330, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Rinaldo Moura dê Oliveira, ponador da
Carteira Nacional de habilitaÉo N" 00342673739, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de
Pernambuco, CPF/lvlF N" 318.ô74.804-68, doravante denominadâ CONTRATADA, pactuam o presente Contrato,
cujâ celebÍação é decorrentê Processo Licitatório n" 01312022 - Pregão ElelÍônico n" OOgl2O22 - Ata de
Registro dê Preços no 04112022 - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666
de 21 de junho de 1993, e modifcaçóes subsequenles; pelos termos da proposta vencedora, parte inr--grante
dêste contrato, pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-sê-lhes
suplelivamenle, os principios da Teoria Geral dos Contralos e as disposições de direilo privado; atendidas âs
cláusulas. e condições que se enunciâm a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - ContrataÉo de Emprêsa especializada para o fornêcimento/locação
de lnfraestrutuÍa para alender os eventos Municipais e demais Ôrgãos Pariicipantes, conforme especiÍicaçóes e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integÍante deste contrato independente de tÍanscriÉo.

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

cúusuLÂ SEGUNDA - DA FINALIOADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
âtividades normâis do Departamento de Turismo do Municipio de Chã Grande, para sêrem utilizados durante as
Festividades dos dias 22 a 25 de setembto de 2022, no Sitio lvlutuns, Zona Rural, Châ Grande-PE.

cúusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - Este Contrato vigerá até 3l de dezembro de 2022, os quais seráo
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser pronogado, nos termos da legislaÉo pertinente.

CúUSULÂ QUARTA. DO VALOR E CONDIÇôES OE PAGAMENTO _ Atribui.se a esse Contrato o valor de R$
30.000 ,00 (Trinta mil reeis) rêferente ao valoÍ total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do
período mencionado na Cláusula Tercêirâ, conforme delalhamento a seguiÍ;

ITEM - COTA RESERVADA NT EC

Parágrafo Primêiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crêdito em conta crÍrente da contratada, por
ordem bancáíia, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a conlar do recebimento deÍinitivo, quando mantidas as
mesmas condiçóes iniciais de habilitaÉo e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contratâda.

IÍEM oESCRTÇÃO MARCA UND. QUANT. Uniiário Íotal
Pavilháo: Pavilhão em estrutuÍa metálica com periis
galvanizados ou aiuminio, moduladas, vào livre medindo
20,00m de largu.a, pé direito de 5,00m de altura, colunas
laterais a cada 5,00mi frxada ao solo por sapates metálicas
cravadas ê diagonais entÍe as colunas e teças em cabos de
aço. Cobertura em lonâ vinílica com blackout, na cor brancâ;
fixada à estÍutura coÍh sistema de encaixe com baguetes em
peús de alumínio, devidamênte tênsionada

Feelling M'?/Diária 12 2 500.00 30.000,00

AV. Sôo José. n'l0l. CenlÍo, Chõ GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-mO llêleÍonê:81 3537-1140 | CNPJ: I l.(X9.80ó/OOOI -90
E-moll ouvidoÍio@chogronde.pe.gov.bí | Site www.chogronde.pe.gov.br



Chã Grande
th'. r1.,. t\Í.t

SEoRETARIA MuNtctpAL DE EDUcAçÃo, EspoRrEs, aULTURA, TURtsMo E
JUVENTUDE

Perágrefo Segundo - Os pagamenlos serão Íealazados integrâlmente, em corÍespondência com os serviços
efetivamente prestados no mês anterior ao do pagamento.

PaÉgrafo Terceiro - A nota fiscál devidamente atestada deverá ser apresentada no setor contábil, na sede de
cada Órgão/Entidade demandante conforme o caso (VER ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVtÇO).

Parágrafo Quarto - Por ocasiáo do pagãmento â contratada deveÍá apresentâr:

â) Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovândo regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negâtiva de Débitos Relalivos a Tributos Federais, Divida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretariâ da Recêita Fedêral do Brasil;
c) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Jusliça do Tíabalho,
compíovando a inexistência de débitos inadimplidos perante â Justiça do Trâbalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendâs Estadual e Municipaldo domicilio ou sede daconlratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento seÍá Íealizado, apôs a apresentaçâo pela Contratada da nota Íiscal
devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto.

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

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamenlo será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaÉo qualquer
obrigaÇão. Esse fato não será gerador de direito a rêajustamento de preços ou à alualização monetáÍia.

PaÉgrafo Oitavo - A nota Íiscal que for apÍesentada mm eÍTo, ou observada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à conlratadâ, pâra corÍeçáo e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será inteírompido. A contagem do prazo previsto para pagamento sêÍá iniciada a partir da
respectivâ regularizaÇão.

ParágEfo Nono - Eventuais atÍasos nos pagamentos imputáveis à contratada náo geraráo direito a qualquer
atualizaçâo.

Perágrafo Décimo PrimeiÍo . Deverâo eslar inclusos nos pÍeços apresentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabâlhistas, previdenciários, fiscáis, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execuçáo do contrato.

CúUSULA QUINTA - DÂ ATUALIZAÇÃO MONETÁR|A - ocoffendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a contratada náo tenha concorÍido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÉo monetária sobre o
valor devido, pela vâriaÇão acumulada do IPCA,/IBGE ocoÍrida entre a data final pÍevista para o pagamento e a
data de sua efetiva reaiizâçáo.

cúusuLÂ sExTA - Do REAJUSTE - Não será concedido reaiuste ou correção monetáÍia ao valor do contralo.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-fnan@iro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no aÍtigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
medianle provocaçáo dâ contratada, cuja pretensão deverá estar suficienlemente comprovada através de
documento(s).

CúUSULA SÉT|MA - oA EXECUCÃO OO OSJETO OO CONTRATO - Os SeÍviços deveráo seÍ prestados na
forma eslabelecidâ no Anexo I Cfermo de ReÍerência) do Edital, nas quanlidades, qualidades e padrões cotados, e
deverão ser íornêcidos de acordo com o êstipulado no Edital, observado o pêzo de montagem e desmontagem
dos Equipamentos locados.

Parágrafo Primeiro; Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e ÍiscalizaÉo do contrato, para efeilo de postêrior veriÍicaçáo de sua
conÍormidade com âs especificações constantes neste Termo de ReÍerência e na proposla.

PaágraÍo Segundo: Os serviços poderáo ser rejeitâdos, no todo ou em parte. quando em desacrrdo com as
especifrcâções constanles neste Termo de Refêrência e na proposta, devendo ser substituidos no pÍazo de 02
(dois) dias, a crntar da notiÍic€ção da conlralada, às suas custas, sem prejuizo da aplicaÉo das pênalidades.

AV. Sõo José, no l0l, Cenho. Chô cíonde-PE. CEP 55.636-flfo
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Parágrafo Terceiro: Os bens/serviços serâo recebidos definitivamente no pÍazo de 05 (cinco) dias, contados do
Íecêbimênto provisório, após a verifcação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante lermo circunstanciado.

Parágrafo QuaÍto; Na hipótese de a veriÍicaÉo a que se reÍere o subitem ânterior não seÍ procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como reâlizada, consumando-se o recebimento deÍinitivo no dia do esgotamênto do
pÍazo.

Perágrefo Quinto: O recebimento provisório ou deíinitivo do objeto náo exclui a responsabilidade da contratadã
pelos prejuizos rêsultantes da incorÍeta execução do contrato

Paíágrafo Sexto - Será desagnado o servidor José Mâx Lins. matrícula 000493, Diretor de Turismo, como
GESTOR DO CONTRATO e o servidor Augusto Victor Silva Campos, Matrícula 374963, Secretário Municipal de
Planejamento. como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizâção dâ prestaÉo de
serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências Íelacionadas à execução e delerminaÇão, tudo o que
for necessáÍio à regularizaÉo de falhas ou defeitos observados na execuçáo do Contrato.

cúusuLA olTAvA - oA SUBCoNTRATACÃO - A subcontrataÉo depende de âutorizaÉo previa da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataçáo cumpre os requisitos de qualiÍicaçáo têcnica, além da
regularidade Íiscal e trabalhista necessários à execuçáo do obieto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contÍato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar paÍte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorização da Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Município de Chã Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçáo, permanece a responsabilidade integral dâ
Contratada pêla períeita execuçáo contÍatual, cabendo-lhê realÉaÍ a supervisáo e coordenação das atividades da
subcontrataÉo, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçôes
contraluais correspondentes ao obleto da subcontrataÉo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRTGACÕES DA CONTRATADA - Ê responsabitidade da CoNTRATADA a
execução objeto contratual êm estreita observância da legislação vigente para contrataçÕes públicas, as
especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigaçóes:

e) Efetuar a entÍega do objeto em perfeitas condições, conforme especifcações, pÍ.zo e local co .stanles
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respecliva nota fscal, na qual constarâo as
indicãçôes reÍerentes a: descrição de cada item, modelo, procedênciâ e prazo de entrêge/montâgem;
b) No cãso da necessidade de auxilio na execução dos trabalhos, fica em responsabilidade da contratada,
a admissáo do auxiliar, a cobeÍtura de suâs dêspesas, o fornecimento de todo o material de proteçáo
individual - EPl, necessário parâ êxecução do tÍabalho zelando assim pela integÍidado do mesmo e a
garantia da qualidâde do trabalho realizado;
c) Seguir toda a legislaÉo vigente, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança e higiene do
trabalho:
d) Todâ a estrulura deveÍá ser disponibilizada e montada/instalada no local dêfinido pela Secretâriâ
solicitantê, no Municipio de Chã Grande/PE, sêndo que a montagem deve ser de acordo com o indicado
no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cáda item para a data do evento, para Íjns de vistoria e
Íiscalizaçáo, bem como, ensaios e demâis atos necessários à execuÉo do êvento, devendo apresentar a
documentação espêciÍica exigida item a item a êxêmplo da ART, Lâudo Técnico e outros que o obieto
âssim o exigir seguindo o prazo de antecedência definido,
ê) Toda a estrutura devêrá ser desmontada imêdiatamente após o encerramento do evento, corendo as
despesas referentes à montagem e desmontagem por conta da Contratada, bem como o frete, cargâ,
descarga, guarda e segurança dos equipamêntos e/ou estrutura antes e após encerramento do evento;
0 Os equipamentos/estrutura e serviços fomecidos/prestados deverão estar garantidos contra quaisquer
defeitos inclusive de montagem e desmontagem, correndo à cpnta da Contratadâ todas as
responsabilidades e despesas sobre o fornecimento, instalaçáo, Írete. montagem, desmontagem, carga e
descarga, eníim quaisquer outÍos ônus que porventura possam surgiÍ na execuÉo do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos j2, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do ConsumidoÍ (Lei No 8.078, de 1990);
h) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nestê Termo de ReÍerência, o objeto
com avarias ou defeitos;
i) Comunicâr ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a Jâtâ da
enlrega, os molivos que impossibilitem o cumprimento do pÍazo previsto. com a devida compro vação

Chã Grande
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j) Manter, durante toda a execuÉo do contrâto, êm compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condiÇões de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;
k) lndicar preposto para rêpresenta-la durante a execuÉo do conlrâto,
l) Não transferir a terceiros, por qualqueÍ forma, nem mesmo parcialmente, âs obrigaçóes assumidas, nem
subconlratar qualquer das prestaçóes a que está obÍigada, exceto nas condiçóes autorizadas no Termo de
ReÍerência ou na minuta de conlratoi'm) Não permitir a utilizaçáo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condiçáo de
aprendiz para os maiores de quatoze anos; nem permitir a utilização do trabalho do mênor de dêzoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
n) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encaÍgos lrabalhistas, previdenciários, Íiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garanlia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execuÉo do contrato,
o) Arcâr com as dêspesas de frete, carga e descarga inclusive entregas em Íinais de semana e feriado e
Íora do horáío comercial;
p) Atender ao chamado do Contratantê para âssinâtura do Contrato ou Ata de Registro de Preços no praz o
máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocaçáo por escrito;
q) Coordenâr, supervisionar e executar. sob sua exclusivâ responsâbilidade, os servi@s contralados, bem
como, êxpressamêntê reconhecer e declarar que assume as obrigaçóes decorrêntes do contrâlo;
r) É de responsabilidade da Conlratada a emissáo do Laudo Têcnico e ART de montagem INCLUINDO
ToDAs As DESpESAS ATTNENTES À eurssÃo DE REFERTDoS DocuÍuENTos:
s) Emitir ART e o Laudo Têcnico, que deveráo ser apresêntados ao Íiscal dô contrato atê o qulnto daa útil
que anteceder o evento.

cúusulA DÉclÍúA - DAS OSRIGACÕES OO CONTRATANTE - Sâo obriga@s da Secretaria Municipat de
Educação, Esportes, Culturâ, Turismo e Juventude dê Chã Grande/PE:

a) receber o material/seÍviço no local, data e horário;
b) veÍiÍicar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços Íêcebidos provisoriamente
com as esp€ciÍicaÇões coristantes do Editale da proposta, parâ Íins de aceitaÉo e recebimento defnitivo;
c) comunicar à Contratede, por escrito, sobÍe imperfeiÇóes, Íalhas ou inegularidadês veÍificâdas no objeto
fomecido, para que seja substituido, reparado ou conigido;
d) acompanhar ê fiscâlizar o cumpíimento das obrigações da Contratada, através de Comissâo/servidor
especialmente desi gnado;
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor mrrespondenle ao fornecimento do objeto, no prazo e foÍma
estabelecidos no Edilal e seus anexos.

cúusuLA oÉclMA PRlrúElRÂ - DAs PENALIDADES - Com Íundamento no Art. 7" da Lei Fedeíal n.o
1O.52O|2OO2, Íicará impêdido de licitar e contratar com a Adminislração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinm) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta por cento), do valoÍ eslimado para ARP e demais
cominaçóes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaçào falsa;
b) Ensejar o retardamênto da execução do objeto:
c) Falhar na execução do contrato:
d) Não assinar a Atâ de Registro de Preços e Contralo no prazo estabelecidoi
e) ComportaÍ-se de modo inidôneo:
0 Não mantivêr a propostâ;
g) Deixar de entregar dodjmentaÉo exigida no ceÍtame;
h) Cometer Íraude fscal;
i) Fizer declaração falsa.

Parágrafo Primeiro - PaÍa condutas dêscritas nas alíneas "a', "d", "e",'f.'9"; "h" e "i", seÍá aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cênto) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execuÇão previsto na alinea'b", estaÍá configurado quando a
Contratãda:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificadâ, a execução do contrato, após 07 (sete) dias. contados da data
constante na ordem de fomecimento:

b) Deixar de realizar, sem causa justiÍicâda, as obrigações deÍlnidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou po|l0 (dez) dias intercâlados.

AV. §õo José, n' l0l, Cenlro, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-mO
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Parágrâfo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em Íazão de fâlha na execução do contrato, de
que trata a alineâ 'c', o valor relativo às mullas aplicadas em razáo do Parágrâfo Sexto.

PaÉgrefo QueÉo - A falha na execuÉo do contrâlo prevista no subitem "c' estârá configurada quando a
Contrâtâda se ênquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tâbelâ 3 do item ParágraÍo Seío desta
cláusula, respeitâdâ a graduaÇáo de infraçóes conforme a tabela 1 a seguir, e alcânÇar o total de 20 (vinte) pontos.
cumulalivamente.

TABELA ,I

GÍau da lnfraÇâo Pontos de Infrâcão
1 2
2 3
3 4
4
5 8

'10

Parágrefo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quato estará configurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, paÍágraÍo único, 96 e 97, pârágrafo único, da Lei no
8.666/1993.

TABELA 2

TABELA 3

A SEGUIR OEIXAR DE:

6

Grau
0,2olo sobre o valor da ordem de fornecimento â que se refere o descumprimento da obrigaÇáo1

2 0 4yo sobre o valor da ordem de fomecimênto a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
3 0 87o sobrê o vãlor da ordem de íornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÇão
4 1 670 sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÇâo
5 3.2% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÉo
6 4 07o sobÍe o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

Item Descrição lncidência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráler
permanênte, ou deixar de providenciar recomposiçáo complementar.

Por Ocorrência

2
Fornecer informaçáo pérfida de Íornecimenlo ou subslituir mateÍial
licitado por outro de qualidade inferior. 2

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de forçâ maior ou caso fortuito,
os fomecimentos contratados. 6

Por dia e por tarefa
designâda

4
Utilizar as dependências da Contratante para Íins diversos do objeto do
contrato. Por OcoÍrência

5
Recusar a execução de Íomecimento determinado pela FiscalizaÇáo,
sem motivo iustificâdo.

5

PoÍ Ocorrência6
Permitir situaÉo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano
fisico, lesáo corporal ou consequências letais. 6

7
Retirar dãs dependências do ContÍatante quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorizaÇão prévia. 1

Por item e por
ocorrência

1
Por item e por
ocorrência

CumpriÍ horário estabeiecido pelo conlÍato ou determinado pela
FiscalizaÇão. 1 Por Ocorrênciâ

Cumprir deteÍminaÇão da Fiscalizaçáo para controle de acesso de seus
funcionários. 1 Por Ocorrência

11
CumpÍir determinação formal ou instruÉo complementar dâ
FiscalizaÇâo. Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contÍato e seus anexos náo previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notiÍicada pela 3

Por atem e por
ocorrência

AV. Sõo José, no l0l. CênlÍo. Chô GÍonde-PE. CEP 55.ó3ó-mO
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5

Perágrafo Sexto - Pelo descumpÍimento das obrigâçõês contratuais, a Administraçâo aplicârá multas conforme a
graduaçâo estabelecida nas tabelâs seguintes:

Colrespondéncia

Por OcoÍÍência

Por Ocorrência

Manter a documentaÉo de habililaÉo atualizada.

10

2
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unidade Íiscalizadora

13
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos têrmôs e
prazos estipulados.

1 Por dia

Parágrefo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratadâ juntamente com a de impedimento de
ljcitar e contratar estabelecida no Câput desta cláusula.

Parágíalo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidenles se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
de âplicaÉo da penalidade, a Contratada comeler a mesma infraçáo, cabendo a aplicaÉo em dobro das mullas
correspondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

Parágrefo Nono - Nenhumâ penalidade será aplicada sem o devido Pro@sso Administrâtivo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser obseNado o disposto no Decreto Estaduâl no 42.191/2015 e no Decreto Estadual
nô 44 94É,120'17.

Perágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser Íêscindido judicialmente nos termos da legislação processual
vigente. AÍtigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contrâtada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativâ ou amigável será precedida de autorazaÉo escrita e fundamêniada.
Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

cúusuLA oÉclMA TERCEIRA - DAS DÉSPESAS DO CONTRATO - ConstituiÍá encargo êxclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despêsâs decorrenles da execuÉo do ob.ieto deste Contrato.

Parágrafo Unico: Seráo da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comeÍciais, decorÍentês da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA _ - As despêsas decorrentes deste
Contrato correrão por conta dos recursos â seguir especificados: rgão: 5000 - Seo-etãria de EducaÉo, Esportes.
Cullura, Turismo e Juventude - Unidade: 5001 - Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cultura. Turismo e Juventude -

,!

ParágraÍo Décimo - A cÍÍéÍio da autoridade mmpetente, o valor da multa podeÉ ser descontado do pagamento a
ser eÍetuado âo contratado.

PaÉgEfo Décimo PÍimeiro - Após esgotados os meios de exêcuÉo direta da sanÉo de muha andicados no
Parágraío Oécimo acima, o @ntratado seÉ notifcado para recolher a importância dêüda no prazo de 15 (quinze)
dias, conlados do recebimenlo da comunicâção oficial.

Parágrafo Décimo Segundo - DecorÍido o prazo previsto no Parágraío Dá:imo Terceiro, o contratânte
enceminhará a multe para cobrança judicial.

ParágraÍo Oácimo Terceiro - A AdministraÉo poderá, em situações excepcionâis devidamente motivadâs,
efetuar a retenÉo caúelâr do valor da multa antes da conclusão do pocedimenlo adminislrativo.

CúUSULA DÉClmA SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexecuçáo total ou parcial do presente Contrâto ensejaÍá
a sua íescisáo, com as consequências contratuais e as preüstas em lei ou regulamento.

Parágrâfo PÍimeiÍo - lnadimplemênto imputávêl à contratáda - O contratânte poderá rescindiÍ
administraüvamente, o presente Contrato nas hipóteses pÍevistâs no arligo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contÍatadâ direito a qualquer indenizaÉo, sem preiuízo das penalidades peÍlinentes em processo
administraüvo regular.

Parágrafo Sêgundo - O presente Contrato poderá seí rescindido consensualmente, mêdiânte a ocorrência dâ
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Tercoiro - O presenle Contrato poderá ser rescindido amigavelmenle, por acordo entre as partes;
reduzida â termo no processo de licitação, desde que haja conveniência paÍa a AdministraÉo. Aíigo 79, ll da Lei
8.666193.
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Atividade: '13.392.1302.266 - Promoçâo de Açôes Culturais - Elemenlo de Despesa: (697) - 3.3.90.39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.

cúusuLÂ DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contÍatada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o mntratante, ou têrceiros, em razáo de açáo ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominações contraluais ou legais a que estiver sujeita; não
excluindo, ou reduzindo esla responsabilidade, â íiscalizaÉo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigc 70 da
Lêi 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSOES - A quantidadê inicialmente conrratadâ
poderá ser acrescida ou supdmida denlÍo dos limites pÍevistos no parágrafo primeiro do aÍtigo 65 da Lei no

8.666/93.

cúuSUl-l DÉclUA §ÉÍlUA - DAs ALTERACÔES - As alterações, poryentura necessárias, ao bom, e Íiel
cumprimento do objeto deste Contralo seráo êÍêtivedas nâ formâ do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo
Aditivo

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - o Foro do prêsênte contrato s€É o da comarcâ de GravatíPE,
excluído qualquer outÍo.

E, por eslarem justos, e acordados, firmam o píesente Conúato em quatro vias de igual teoÍ, e para um só efeito
legal, na presença das testemunhas que também assinam.-

naldo Oliveira
CPF FNO .009.264-12 PORTAL P E PRoMoçÃo

Ordenador de Despesa
Sêcrêtário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo

e Juventudê

DE LTOA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

N

g-1,-

C\

c '1o2 6sç bd\.Çq cer: QÇ? ll J9 .+y1 -6L
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