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SEâRETARLA MUNtctpAL DE EDUcAÇÁo, EsPoRrEs, àULTURA, TURtsMo E
JUVÉNTUDE

PREGÃo elernôttco No oo9/2022

PRocEsso LrcrrATóRro N' 013/2022

CONTRATO N.'35212A22. QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SEâRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA.
TURISMO E JUVENTUDE DE CHA GRANDE E A
EMPRESA ELL)3 PROM9çÓES E EVEIVIOS EIRELI ME,
PÁRÁ OS F,,VS QUE SE ESPEC'FICÂ.

Ao 1o (primeiro) dia do mês de dezembro de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCACAo,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE COM SEdE C íOT'] Í..]N']

Pernanrbuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, no '100, Dcm Helder Çâmara, Chá (;rande - PE.

rnscrita no C.N.P.J /MF sob o no 30.005.980/0001-86, neste ato representado pelô seu Gestor e

Sêcretário de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Stlva Brastletra
divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por meio da Portaria No 005i2021 datada em
0410112021 . poítador da Carteira de ldentidade n' 5.322.402 SSP/F'E, CPF no 0?7 009.264-12. no uso
da atribuiÇão que lhe confeÍe o ORIGINAL; neste ato denomrnado simplesmente CONTRATANTE. e a
empresa Ello3 PromoçÕes e Eventos Eireli ME, inscrita no CNPJ sob o n" 26.994.803/0001-00,
estabelecida à Rua Paulino Joaquim de Oliveira, No 206 - lndependência - Lagoa de ltaenga/PE -
CEP: 55.840-000. neste ato rêpresentada por sua representante legal, Sra. Rejanê Cristina Jacinto de
Brto de Souza. portadora da Carteira Nacional de Habilitação N" 02258400615. expedida i(,rlo
DL.partamento Estadual de Trânsito dê Pêrnâmbuco, CPF/MF N" 743 391 254-15, doravenl,:
denom[lada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebÍaçáo é decorrente Processo
Licitatório n'01312022- Pregão Elêtrônico no 009/2022 - Ata de Registro de Preços n" 04Zl20Zz
doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.666 de 21 cie Junho dt-. 1993
e modificaÇôes subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contÍato:
pelú estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público aplicandc-se-lhes
supietivamente, os pflncÍpios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçÕes de direrto privadc:
atendidas as cláusulas, e condiÇôes que se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OO OaJETO - Contratação de EmpÍesa especialrzada para o
foÍnecimento/locação de lnÍraêstrutura para atender os eventos Munrcipars e denrdrs Orq;lot
Participantes, conforme especificaçôes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste
contrato independente de transcrição.

ParágraÍo Primeiro - O presente Contrato náo poderá ser objeto de cessáo ou transferêncta. .ro iodo
ou em parte.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste ContÍato destina-se ao desenvolvrmento
das atividades normais da Secretaria de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventucie do
Municipio de Chã Grande, para serem utilizados durante a Festividade dos dias 17 e 18 de.iezemt,ro
de 2022 no lvlunicípio de Chã Grande.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - Este Contrato vigerá até 3í de dezembÍo de 2022, os qLrars
seráo ccntados a partiÍ da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos cla lcgtslaçâo
pertrnente

{:LÁUSULA QUARTA - DO VÂLOR E CONDICOES DE PAGAMENTO _ AtribUi-SE A ESSE CONtTAIO O

valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil rêaia) referênte ao velor total do objeto prevrsto na Cláusula
Primeira, para a totalidade do período mencronado na Cláusula Terceira, conÍorme detalhamento a
seguir:
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ITEM - ÍA E CINCO
Valores

ITEM Total
Som de grânde poÍte para atender a um público até 20.000
pessoas Som Tipo I - PA: 01 console digitâl 48 canais. 16
auxrlrares. 04 bandas de equalização paramétricas 04
processâdores de efeitos. 02 processadoíe§ dinâmicos por canal
com resoluÉo minima de 48 kHz 01 multicabo 48 vias paÍa
âtender aos cánâis da mesa e mais 08 viâs para canais para
auxrlares com splúteÍ, de 60mts ou mais 0'l processadol de
sistema digital. estéÍêo, com duas entradas e 08 saÍdas com
multEabos exclusrvo que atenda toda a necesstdade do
equipamento. 02 equalizadoíes 31 bandas 24 carxas de sub
woofer com 02 falantes de 18", 1600 watts Rl\íS. 16 caixas
acusticas tipo line AÍray industrializadas com sistema Fly de 02 ou
3 vras. ou equavâientê, que reproduza no mlnimo 110 dba a 25mts
do palco. AmplÍíica€o compatível com o sistema Cabeção de AC
com 50mts no mínimo 01 aparêlho de CD, que reproduza MP3 e
um aparelho de MD. 01 lntercomunicador €ntre as mesas de PA e
dê monitor. Fios e câbos para a ligaçâo de sistema Monitor: 01
console digital 48 canãis com pré amplificâdores com recâll pare
todos os canais, í6 âuxiliarês, 08 matrir, 04 bandas de ôqualização
paramétricâs, 02 processadoíes de eÍeitos, 02 processadores
dínámaco poí canal 12 canais de equalrzaÉo, 31 bandas
operacionais com Íesoluçáo mínima de 48 kHz. 0í procêssãdoí de
sistema digital, estérêo com 02 êntradas e 08 saídas para o side fill
02 sid6 fills com 02 sub woofeí com 02 falantes de 18". e 02 cairas
de 03 vias (graves médios e gíaves e medias altas). 12 caixâs de

Studioí Dráíra tl: 7 500 00 15.000 00

monüor 02 falantes de '12" ou 15" + dÍive de 2" ou simrlar 02

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebrmento
definitivo, quando mantidas as mesmas condiçÕes iniciais de habilitaqão e caso nào hala tato
rmpeditrvo para o qual tenha concorrido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serâo realizados integralmente, em correspondência com os
serviÇos efetivamênte prestados no mês anterioÍ ao do pagamento.

ParágÍaÍo TeÍcoiro - A nota fiscal devidamente atesteda deverá ser apresentada no setor contábil, na
sede dê câda Órgào/Entidade demandante conforme o caso (VER ORDEM DE
FORNECTMENTO/SERVTÇO).

Parágraío QuaÉo - Por ocasiào do pegamento a contratada deverá apresentar

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS,
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fedêrais, DÍvida Ativa da União e
INSS, expedida pela Secretana da Receita Federal do Brasil,
c) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Jushça do rrabatho,
comprovando a inexistência dê debitos inadtmplidos perante a Justtça do Trabalhol
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domrci|o ou sÊde oa
contratâde.

ParágraÍo Quinto - O pagamento será real2edo, após a apresentaÉo pela Contratada da nota ftscal
devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o
valor do objeto.

ParágraÍo Sexto - Náo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

PaÍágrafo sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de

[ÂRCA UnQUANÍDÊscRrÇÃo

liquidaçào qualquer o
atualizaçáo monetária

brigaçâo. Esse fato não será gerador de direito a reajusta ode preços ou à

Y

UND,

21
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Parágrafo Oitavo - A nota Íiscal que for apresentada sorr erro, ou observada qualquer crrcunstàncra
que dêsaconselhe o pagamento, seÍá dêvolvida à contratadê, para correção e nesse caso o prazo
previsto no parágrefo primeiro será interrompido. A contagem do prazo prevrsto para pagamento será
iniciada a partir da respectiva regularizaçâo.

ParágraÍo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não geraráo drreito a
qualqueÍ atualização.

Parágrafo Décimo - A ad.iudicatáÍia não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do
regrstrado no Contrato.

Parágrafo Oécimo Primêiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do
frete. embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais. trabalhistas. prevrdencrános. frscars
comerclais ou de qualquer outra natureza resultantes da execuçáo do contrato

ct-Áusut-l eutNTA - DA ATUALtzACÂo uoNerÁnte - ocorrendo atraso no pagamento, e desde
que para tanto, a contratada náo tenha concorrido de alguma Íorma; haverá incidência de atualizaçào
rnonetária sobre o valor devido, pela variaÉo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data frnal
prevista para o pagamento e a data de sua efetive realizeÇão.

Cf-ÁUSUtl SEXTA - DO REAJUSTE - Nâo será concedido reajuste ou correçáo monêtária ao valor
do Contrato.

Parágraío Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato. medrante a

supeNeniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, incrso ll d da Ler
8.666/93 mediante provocação da contratada, cu.ia pÍetensão deverá estar suÍrcientemente
comprovada através de documênto(s).

cLÁusuLA sÉTlilA - DA ExEcUCÃo Do oBJETo Do coNTRATo - os servrços deveráo spÍ
prestados na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, nas quantidades,
qualidades e padrôes cotados, e deverâo ser Íornecidos de acordo com o estipulado no Edital
observado o prazo de montagem e desmontagem dos Equipamentos locados.

Parágrafo Primeiro: Os bens/serviços serão recebidos pÍovisoriâmente no prazo de 05 (crnco) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo do contrato, para eferto de posterior
verificaÇão de sua conformidade com as especificaçôes constantes neste Termo de Referêncra e na
proposta.

Parágrafo Segundo: Os servrços poderão ser rejeitados. no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificaçôes constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notiÍicação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicaÇão das penalidades.

Parágraío Terceiro: Os bens/serviços seráo recebidos definitivamente no prazo de 05 ícinco) dias.
contados do recebimento provisório, após a verificaÉo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitaÇão mediante termo circunstanciado.

Parágrafo Quarto: Nâ hipótese de a verificação a que se Íefere o subitem anterior não ser procedrda
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o rêcebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

Parágrafo Sêxto - Será designado o servidor José Max Lins, matricula 00049
como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Augusto Victor Silva

de Turismo
icula 374963

í

ParágÍafo Quinto: O recebimento provisório ou dêfinitivo do objeto nâo exclui a responsabi|dade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execuÇão do contrato
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Secretário Municipal de Planejamento, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da prestaçâo de serviço. anotando em reglstro proprio todas as
ocorrências relacionadâs à execuçâo e determinaçáo, tudo o que for necessário à í.igularização de
falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

cLÁusuLA otrAvA - DA su rmmcÃo - A subcontratação depende dê autorização prévia

da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataçâo cumpre os requisitos de qualificaçáo
técnica, alêm da regularidade fiscal e trabalhista nêcessários à execuçáo do ob,eto

PaÍágraÍo PÍimeiÍo - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabtlidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de reÍerência, até o limite máximo
de 30%. com prévia autorização da Secretaria de EducaÇão, EspoÍtes, Cultura. Turismo e Juventude
do Municipio de Châ Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçáo, permanece a Íesponsabtlidade
rntegral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe Íealizat a supervtsáo e
coordenaÇáo das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo
flgoroso cumprimento das obrigaçôes contratuais correspondentes eo obreto da subcontratação

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRA TADA - É responsabilidade da
CONTRATADA a execuÉo obieto contratual em estreita observância da legislaçâo vigente para
contrataÇÕes públicas, as especificaÇÕes têcnicas contidas no edital e seus anexos. bem como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçÕes:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçÕes, conforme especificaÇôes, prazo e local
constantes no Termo de Refe[ência ê seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constaráo as indicaçÕes referentes a: descrição de ceda itêm, modelo, pÍocedência e
prezo dê êntroga/montagem;
b) No câso da necessidade de auxilio na execução dos trabalhos, frca em responsabi|dade da
contratada, a admissão do auxiliar, a cobertura de suas despesas, o fornecimento de todo o
material de proteção individual - EPl, nêcessáÍio para exêcuçào do Íabalho zelando assrm pela
integridade do mesmo e a garantia da qualidade do trabalho realizado;
c) Sêguir toda a legislação vigente, em especial a CLT, no que drz respeito à seguranÇa e
higiene do trabalho,
d) Toda a estrutura deverá ser disponibilizada e montada/instalada no local definido pela
Sêcrêtaria solicitante, no Município de Chã Grande/PE, sendo que a montagem deve ser de
acordo com o indicado no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cada item para a data do
evento, para fins de vistoria e fiscalizaÇão, bem como. ensaios e demais atos necessários à
execução do evento, devendo apresentar a documentaÉo especíÍica exigida item a rtem a
exemplo da ART, Laudo Técnico e outros que o obieto assim o exigir seguindo o prazo de
antecêdência deÍinido:
e) Toda a estrutura deverá ser desmontada amediatamente após o encerramento do evento.
coíendo as despesas referentes à montagem e desmontagem por conta da Contratada bem
como o frete, carga. descarga, guarda e seguranÇa dos equipamentos e/ou estrutura antes e
após encerramento do evento;
f) Os equipamentos/estrutura e serviços fornecidos/prestados deverão estar garantidos contra
quaisquer deÍeitos inclusive de montagem e desmontagem, correndo à conta dâ Contratada
todas as responsabilidades e despesas sobre o fornecimento, instalaçáo. frete montagem
desmontagem, cârga e descarga, enfim quarsquer outros ônus que porventura possam surgir na
execução do contrato;
g) Responsabilizar-se pelos vÍcios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12.
'Í3 ê 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei N" 8.078, de '1990);

h) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo flxado nesle Termo de Referóncra,
o objeto com avarias ou defeitos:
i) Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) hor que antecede a
data da êntrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do p com a devida
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comprovaÇáol
i) Manter, durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas, todas as condiçÕes de habilitaçâo e qualificação exigidas na licitaÇáo,
k) lndrcar preposto para rêpresenta-la durante a execuÇáo do contrato:
ll Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente. as obfigaÇÕes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaçÕês a que esta obrtgada. exceto nas
condiÇóes autorizadas no Têrmo de Referência ou na minuta de contrato,
m) Não permitir a utilização de qualque[ trabalho do menor de dezesseis anos. exceto na
condiçáo de aprendiz para os maiorês de quatoze anos; nem permitir a uhlizaçáo do trabalho .Jo

menor de dezoito anos em trebalho noturno. perigoso ou insalubre;
n) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas. previdenciários.
Íiscais, comerciais, taxas, Íretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou vênham a incidir na execuÉo do contrato,
o) Arcar com as despesas de frete, carga e descarga inclusive entregas em ftnais de semana e
feriado e fora do horário comercial:
p) Atender ao chamado do Conlratante para assinatura do Contrato cu 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 responsabilidade, os servrÇos
contratados, bem como, expressemente reconhêcer e declarar que assume as obrigacÕes
dêcorrentes do contrato,
r) É de responsabilidade da Contratada a emissáo do Laudo Técnico e ART de montagem
INCLUINDO TODAS AS DESPESAS ATINENTES À EMISSÃO DE REFERIDOS
DOCUMENTOS:
s) Emitir ART e o Laudo Técnico, quê deverâo ser apresentados ao fiscal do contrato ate c
qurnto dia útil que anteceder o evento.

cúusuLA DÉclMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRAÍANTE - Sáo obrigaçóes da Secretafla
Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Châ Grande/PE:

a) receber o mate[ial/serviço no local, data e horáriol
b) verificar minuciosamênte, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços Íecebidos
provisoriamente com as especiÍicações constantes do Edital e da proposta. para fins de
aceitação e recebimento defi nitivo;
c) comunicar à Contratada, por escÍito, sobre imperfeiçôes. Íalhas ou irregulandades veíificadas
no objeto fomecido, para que seja substituÍdo, reparado ou corrigidoi
d) acompanhar e Íiscalazar o cumprimento das obrigaÇÕes da Contratada. através de
Comissâo/servidor especialmente designado;
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do obleto no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DECIMA PRIÍIIEIRA - DAS PENALIDADES - COM fUNdAMCNtO NO Art, 7. dA LEI FECIETAI
n o 1O.52O12O02, ficará impedido de licitar e contrater com a Administração Pública Municrpal. pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estrrnado
para ARP ê dêmais cominaçÕes lêgais, nos seguintes casos:

Parágrafo PrimêiÍo - Para condutas descritas nas alíneas ''a d", "e", "f, "9", "h" e "r ra aplicada

a) Apresentar docunrentação Íalsa;
b) Ensejar o retardamento da execuÇâo do objeto:
c) Falhar na execuÇào do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registrô de Preços e Contrato no prazo estabelecido.
e) Comportar-se de modo inidôneo,
f) Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentaçáo exigida no certame,
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaraçáo falsa.
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multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contÍato

Parágrafo Segundo - O retardamento da execuçâo previsto na alínea "b", estará conÍigurado quando a

Contratada:

b) Deixar de realizar, sem causa lustificada, as obrigaçôes definidas no contrato por 03 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Tsrceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de Íalha na execuÇão do
contrato, de que trata a alínea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razâo do Parágrafo Sexto.

PaÍágraío Quarto - A Íalha na execuçâo do contrato prevista no subitem "c, estará configurada quando

a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situâçÕes previstas na tabela 3 do úem Parágrafo
Sêxto desta cláusula, respeitada a graduação de infraÇóes conÍorme a tabela 1 a segurr. e alcanÇar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnÍração
1 2
2 3

3 4
4 5

I
10

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

Parágrafo Sexto - Pelo descumpr;mento das obrigaçôes contratuais, a AdministraÇáo aplicará rnultas
conÍorme a graduaÇão estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

5

6

u dên c ia
0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
obri
0,4% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se reÍere o descumprinrento da
obri

o

o
0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprin'rento da
obri
1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descunrpflmento d
obri

lal

5

6

3,2% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimen
obr a ao
4,0% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se reÍere o descumprrmen

!c dtl

a;

2

3

4

TABELA 3
Item Desc

Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
com lementar

lncidência

Por Ocorrência

T

l
2

Grau
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a) Deixar de iniciar, sem causa justiÍicada, a execuÇâo do contrato. após 07 (sete) dras.
contados da data constante na ordem de fornectmento,

Pontos da lnÍração

1

1--

1
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4

5

2.
Fornecer lnÍormaçáo péfida de fornecrmento ou substrtuir 2 i Por Ocorrência
material licitado r outro de ualidade rnÍerior
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maror ou caso

L
I Por o,
I tarefa d

6
----t--- - -
5 I Por Ocorrência

1

Ocorrência

Por Ocorrência

I eor item e por 
I

I ocorrência I

e poÍ
grsrêlq l

a
fortuito os Íornecimentos contratados

o eto do contrato

Fiscalaz sem motivo ustiflcado
Permatir situaçáo que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano fÍsico, lesão cor ral ou conse uências letais
Retirar das dependências do Contratante quaisquer
equipamentos ou materiais de consumo previstos em contrato,
sem autoÍizaçáo prévia.

5

66

7

PARA OS ITE A E EI)(AR DE:

Manter a documentação de habalitaçáo atualizada

Cumprir hoíário estabelêcido pelo contrato ou determinado pêla
F iscaliz o

Itl Cumprir determinação da Fiscalizaçâo para controle de acesso
de seus funcionários.
Cumprir deteÍminaÇão formal ou instrução complementar da

Por item e
ocorrência

por
8

9 Por Ocorrência

Por Ocorrêncra

i1 Fiscaliza

3

Por Ocorrência

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nâo i G;-",;;
loconência I

previstos nesta tabela de multas, após reincrdência formalmente
notificada la unidade fiscalizadora

13
-F

or dia

PaÍágÍafo Sétimo - A sanÇão de multa poderá ser aplicada à Contratada luntamente corn a de
impedimento de licitar e contratar estabelecide no Caput desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçÕes serâo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dtas
corfldos a contar da aplicaÇâo da penalidade, a Contratada cometer a mesma tnfraÇào. cabendo a
ãplicaÇáo em dobro das multas correspondentes, sem pÍeJuízo da rescisâo contratual.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Admrnrstratlvo dê
Ap|caçáo de Penalidede - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estâdua, n"
4? 19112015 e no Oecreto Esladual no 44.94812017.

PaÍágrafo Décimo - A critêrio da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do
pagamento a seÍ efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuçáo direta da sanção de multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o contratado será notiflcado para recolher a importància devrda
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicâÉo oÍicial

ParágraÍo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décrmo l'ercc.rro. o contratante
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Tercêiro - A Administrêção poderá, em srtuaçÕes excepcionais devldamente
motivadas, efetuar a retençâo cautelar do valor da multa antês da conclusáo do procedrmento
administrativo.

EntregaÍ a garantia contratual evêntualmente exigida nos termos
e razos esti ulados

R

Utilizar as dependências da Contratante para fins diveísos do

-lRecusar a execução de fornecimento determinado pela

1

-
1 I

12

1

1
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNOA - DA RESclsÂo - A inexecução total ou parcial do presente
Contrato ense.iará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevlstas em ler ou
regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemênto imDutável à contratada - O contratante poderá rescindrr
administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artago 78 la Xll e XVll da Lei
8.666/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenlzaçâo, sem prejuizo das penahdades
pertinentes em processo administrativo Íegular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente mediantê ;l
ocorrência da hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo TerceiÍo - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente. por acordo entre as
partes; reduzida a teÍmo no processo de licitação, desde que haja conveniência paÍa a AdminrstraÇáo
Artigo 79. ll da Lei 8.666/93.

PaÍágrafo Quarto - Este ContÍato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaçáo
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

PaÍágrafo Quinto - Ouando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da
Lei I666/93. sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver soÍrido. Artigo 79 parágrafo 2o da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisâo administrativa ou amigável será precedida de autoflzação escrita e
fundamentada. Artigo 79 parágrafo 1" da Ler 8.666/93.

CLÁUSULA DÉctMA TERCE|RA - DAS DESPESAS Do coNTRATo - constituirá encargo exclusivo
da contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas deconentes da execuÇão do objeto deste
Contrato.

Parágrafo Único: Seráo da contratada todas as despesas decorrentes de encaÍgos trabaihistas.
previdenciários, Íiscais e comerciais, decorrentes da execuçâo do Contrato. Artigo 71 da LeiS 666/93

CúUSULA oÉctMA QUARTA - Dos REcURsos oRcAMENTÁRtoS - As despesas decorrentes
deste Contrato correrão por conta dos recursos a seguir especificados Orgáo 5000 - Secretafla de
Educaçâo, Esportes, CultuÍa, Turismo e Juventude - Unidade: 5001 - Secretaria de Educaçáo
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Atividade: '13.392.1302.2.66 - Promoçáo de Açóes Culturais -

Elemento de Despesa: (697) - 3.3.90.39.00 - Outros ServiÇos dê Tercêiros Pessoa Juridica

cLÁusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CtVtL - A contÍatada responderá por
perdas e danos que vier a sofÍer o contratante, ou lerceiros, em razáo de açáo ou omissáo. dolosa ou
cuiposa da contratada ou de seus prêpostos, independentemente de outras cominaçÕes contratuars ou
legats a que estiver sujeita; nâo excluindo, ou rêduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçáo ou o
acomtranhamênto pelo contÍatante. AÍtigo 70 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCTMOS E SUPRESSÔES - A quantrdade rnroatmeÍ]te
contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo prameiro do
artigo 65 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉClirA SÉTlilA - DAS ALTERACÔES - As atterações. porventura necessánas, ao
bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato serâo efetivadas na forma do artrgo 65 da Ler
8.666/93. através de Termo Aditivo.

cLÁusuLÂ DÉclMA olTAvA - Do FoRo - O Foro do presente Contrato será o cta comarca de
Gravatá/PE, excluído qualquer outro

ll*.ll*-
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E por estarem justos. e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual leor, e para um
só efeito legal na presença das testemunhas que também assi

J d"f-\,'
CPF 27 .009.264-12

SêcretáÍio de Educação, Esportes, Cultura,
TuÍismo e Juventude

Relân ac o rito de Souza
ELLO3 PROMOç ôES E EvENTos EIRELT

ME
CONTRATADA

TESTEMU NHAS:

ME:
Çq. w\- Gt '0Gz.ls 375

NOM
CPF: a,<4
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