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SEâRETAR/,A ittUNtCtPAL nr rOUCeçaO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVÉNTUDE

PREGÃo elernôHrco No oo9/2022

PRocESSo LtctrATóRto N' o13t2oz2

Aos 12 (doze) dias do rnês de janeiro de 2023. de urn lado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE COM SêdE E fOTO EM
Peínambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro. no '100, Dom Heldêr Cârnara, Châ Grande - PE,
inscrita no C.N.PJ./MF sob o no 30.005.980/0001-86. neste ato representado pelo seu Gestor e
Secretário de Educaçáo. Esportes Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brastleiía,
Divorciado. Proíessor e Fârmacêutico, nomeado por !'neio Ca Portaria No 004/2021 datada em
031a112021, portador da Carteira de ldentidade n" 5.322.402 SSP/PÊ, CPF n" 027.009.264-12, no uso
da atíiburçâo que lhe confere o ORIGINAL; neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, , e
a emprêsa Daniela da Silva Pádua Eireli ME, inscrita no CNPJ sob o n' 31.500.30/U000í.{í,
estabelecida à Avenida Dantas Barreto, N" 2089, 1o andar, Sala D - Centro - Moreno/PE - CEP:
54 8C0-0C0, neste ato representada por seu representante Iegal. Sr Ulisses da Silva Pádua, portador
da Carteira Nacional de Habilitação N" 01576004460, expedida pelo Departamento Estadual de
1 rânsito de Pêrnan'rbuco CPF/MF N" 044.891.474-30 doravante denominada CONTRATADA,
pactuam o presente Contrato cuja celebraçáo é decorrente Processo Licitatório o" 4142022 -
Pregeo Eletrônico n" 009/2022 - Ata de Registro de Preços n" 04312A22 - doravante denomrnado
PROCESSO e que se regeÍá pela Lei Fêderal n" 8.666 dê 2l de junho de 1993, e modificaçóes
subsequentesi pelos teÍmos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido
no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público. aplicando-se-lhes supletivamente, os
pÍincípios da Teoria Geral dos Contratos e as drspcsiÇões de direito privado; atendidas as cláusulas, e
condições que se enunciam a seguir:

cLÁusuLA PR|ME|RA - Do oBJETo - ContrataÇâo de Empresa especializada para o
fornecimento/locação de lnfraestÍutura para atender os eventos Municipais e demais Órgãos
Participantes, conforme especificaçÕês e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste
contrato indepenciente de transcÍiçáo

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá seÍ objeto de cessâo ou transferência, no todo
ou em parte

GLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto ,lêste Contrato destina-se ao desenvolvimento
das atividades normais da SecrêtaÍia de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do
Município de Chá Grande. para sere.i utilizados durante a Festividade dos dias 21 e 22 dê janerro de
2023 no Municipio de Chá Grande.

CLAUSULA TERCEIRA - OO PRAZO - Esie Contrato vigerá ate 31 de dezêmbÍo dê 2023, os queis
seráo contados a partir Ca data de sua assinatuÍa, podendo ser prorrogado, nos termos da lêgislaçâo
pertrnente.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇOES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o
valor de R$ 34.898,00 (Trinta e quatro mil, oitocêntos e noventa e oito reais) referentê ao valor total
do objeto previsto na Cláusula PrimeiÍa, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira,
conforme detalhamento a segtiir:

ITEM - EXCLUSI\/C PARÁ fulicROEl/IFRESAS E EMPRESAS DÊ PeOUENO PORTE 48 lll da Lêi '12312006

lllEru lRi I
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CONTRATO N," 016/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CIJLTURA,
TI}RISMO E JUVENTUDE DE CHA GRANDE E A
EMPRESA DANIELA DA SILVA PÁDUA EIRELI ME,
PÁRÁ OS F'iVS QUE SE ESPECIFICA.
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UnitáÍio Total

UND 2 311.00a2

SEâRETARLA MUNtCtpAL Or eCUCaçnO, ESPORTES, CULTURA, TUR//SMO E
JUVENTUDE

Gn/po Gerador com potência mínrma de 180 KVA, frequência 60 Hz, tensâo

09

07

17

220l127V (âbastecido)
lluminaçâo Tipo Il - lluminação 01 lúesa de iluminaçáo DMX 48 caôais de fader,
05 Racks Drmmerbox ccm 12 canais de 4Kw com Ílltros: 12 refletores com
lâmpadas paí íoco 01i 12 refletores com lámpadas par foco 02; 24 refletoÍes com
lámpadas par foco 05; 08 refletores sêt light com lâmpadas de '1000w; 20
refletores PC 1000w; 16 refletoÍes ehpsoida,s 750w Ícom faca, iris, porta{el e
porta-globo) 01 canhão segúido. HMl, 02 mini bÍutes de 06 lâmpadasr 08 fresnéis
de 1000w 01 máquina de fumaça corn glicerina e ventilador: FiaÉo, series,
extênsôes e cabos para a ligaçáo co sistema; Distribuidor de energia com
alerrâmento e cabo de AC com mais de 50 metros; 04 aras parâ iluminaÉo
lateral de ceíca de 2mi 04 torrcs de 4m. no minimoi 04 baíras de aluminio
seriadas; 01 gride Q30 em U medindo 4m x 10m, 0'l gride quadrado com uma
tÍave no meio medindo 3m alturã x 10m,la,gura) x 4m (I)lClulqr!ê!9l
Diárias de estandês TS dê 3 X 3. Stand Íipo ll: Stand do trpo oclanorm fechado e
climatizado poí âparelho condicaonador de a., paredes em pâinéis tipo TS com
2,20m de allr?. perfis de alumínio octavados, teto pergolado. 0í (um) spot de
100 Watts â cada 3.00m'z, 01 (um) ponto de êneÍgla piso em carpete. po(a de
acêsso. eteíremênto conforme normas técnicás da ABNT

ITEM - coÍ

Painel de Led 3M X 4M:Painêl de Led compostos por 15 módulos de 896mm x
672mm. ficando uma medida final de 5.37m x 3,36m, com resolução de 7mm
virtual outdoor (uso exteÍno) com inteííacê/scaler, possibilitando a íeproduÉo de
qualquer tipo de imagêm com srnal RGB ou video composto, 02 Notebooks com

lconÍiguração minima, processador 2 2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de no

lminimo 250G8, rêprodutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema
19 loperacional Wndows XP ou mais recente instalado, com mouse. Fonte de

alimentaÇão automahê3 110/220V estrúturas de Box Truss paÍa montagem dos
telôês/leds à Írente do palco, em local a sêí apontado pela equipe de diÍeçáo de
palco, 03 Câmeías HDV com 03 ccd's para transmissão simultànea, 01 DVD
Playêr, que reproduzã BLUE RAY. DVD, CO de áudio e MP3, abertura a regrões

, 1 e 4. com controle rêmoto total, 0'l Mesa de corte, 03 [,4onitores 10",
: Cabeamento necessáno

D àítê 02

lÍrillrar a 27

UND c2

0c6494 00298

4 622 0A

s.612.0000356

3685 i0366

PaÍágÍafo PrimeiÍo - Os pagamentos sêrão efetuados mêdiantê crédito em conta corrente da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento
defrnitrvo quando mantidas as mesmas condiçôes iniciais de habilitaçâo e caso náo haja fato
impeditivo para o qual tenha concoÍrido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os
serviços efetivamente prestados no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada dêverá ser apresentada no setor contábil, na
sede de cada Órgão/Entida.ie demandante conforme o caso (VER ORDEM DE
FORNECTMENTO/SERVIÇO).

Parágraío Quarto - PoÍ ocasiâo do pãgamento a contratada deverá apresentar

a) Certificado de Regularidâde do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da União e
INSS, expedida pêla Sêcrêtaria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negatava de Debitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiçâ do Trabalho,
comprovando a inexistência de dêbitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalhoi
d) Prova de regularidade com as Fazêndas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
côntratada.

ParágraÍo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresêntação pela Contratada da nota fiscal
devidamente preenchida e rndicaçáo dô banco. agênôiâ e conta bancária da êmpresa que Íeceberá o
valor do objeto.

Valoíes {R$}:

l
UND, QUANT UnitáÍio TotalITEM oEscRtçÃo

r- l

1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAq ESPORÍES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

ParágraÍo Oitavo - A nota flscal que foí apresentada com erro, ou observada qualqúer circunstânciâ
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correÇão e nesse caso o prazo
previsto no parágraÍo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será
iniciada a partir da Íespectiva regulanzaÇao.

Parágrafo Nono - Eventuais atÍascs nos pagamentos imputáveis â contratada não gerarão direito a
qualquer atualizaÇão.

ParágÍafo Décimo - A adjudicatária náo poderá apresentar nota fiscal/Íatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Dêverão estar inclusos ncs preços aprêsentados todos os gastos do
Írete. embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, kabalhistas, previdenciários, fiscâis,
comerciais ou de qualquer cutra natureza resultantes da execuçáo do contrato.

cLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZAC O MONETARIA - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde
que para tanto, a contratada náo tenha concorrido de alguma Íorma; haverá incidência de atualização
monetária sobre o valor devido, pela variaçâo acumulada do IPCA,/IBGE ocorrida entre a data Íinal
prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

cLÁusuLA sExTA - DO REAJUSTE - Nâo sefá concedido Íeejuste ou correÇáo monetária ao valor
do Contrato.

ParágraÍo Unico - Fica assegurado o reequilibrio êconômico-flnanceiro inicial do Contrato, mêdiante a
superveniência de fato imprevisivel nos termos e forma estabelêcrda no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8 666/93 mediante provocaçâo da contratada, cuja pretensão deverá estar suficientemente
comprovada atÍavés de documento(s)

cLÁusuLA sÉTtMA - DA ExEcucÀo Do oBJETo Do coNTRATo - os serviços deverão ser
pÍestados na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, nas quantidades,
qualidades e padrÕes cotados, e deveÍão seÍ fornecidos de acordo com o estipulado no Edital,
observado o prâzo de montagem e desmontagem dos Equipamentos locados.

Parágrafo Primeiro: Os bens/serviços serâo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e Ílscalizaçác do contrato, para efeito de posterior
verificaçâo de sua conformidade com as espêcificaçôes constantes neste TeÍmo de Refêrência e na
proposta

Parágrato Segundo: Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificaçóes constantes neste Termo de ReÍerência e na proposla, devendo ser substituÍdos
no prazo dê 02 (dois) dlas, a contaÍ Ca notificaçáo da contratada. às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

Parágrafo TeÍceiro: Os bens/serviços serão recebidos deÍnitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificagão Ca quaiidade ê quantidade do material e
consequênte âceitaçâo mediante termo ciÍcunstanciado.

ParágÍaÍo Quarto: Na hipótese de â verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedide
dentro do prazo fixado. reputar-se-á ccmo @alizada, consumando-se o recebimento definit,vo no dia do
esgotamento do pÍazo.

Parágrafo Sexto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamênto antêcipado.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente dê
liquidaçáo qualquer obrigaçáo. Esse fato nâo será gerador de direito a rêajustamento de preços ou à
atualizaçáo monetária.
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ParágraÍo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não êxclui e responsabilidade da
contratada pelos prêjuízos resultantes da incorreta execuçáo do contrato

Parágrafo Sêxto - Será designado o servidor José Max Lins, matrÍcula 000493, Diretor de Turismo,
como GESTOR DO CONTR.ATO e o servidor Augusto Victor Silva Campos Matrícula 374963,
Secretário Municipal de Plane.jamento, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo
acompanhamênto e fiscaljzaçáo da prestaÉo de serviço. anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execuçáo e determinaçâo, tudo o que for necessário à regularização de
Íalhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇAO - A subcontrata Çáo depênde de autorização prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificação
técnica além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execução do objêto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execuÇáo do contrato, sem prê]uízo das responsabilidades
contratuats e legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo
de 30%, com prévia autorizaÇáo da SecÍetaria de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude
do Município de Chá Grande.

ParágraÍo Segundo - Em qualquer hipótesê de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execuçâo contratual, cabendo-lhê .ealizaÍ a supervisão e
coordenaçáo das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigaçôês contratuais correspondentes ao ob.jeto da subcontratação.

cr-ÁusuLa NoNA - DAS oBRTGAcoES DA CoNTRATADA - É responsabilidade da
CONTRATADA a execuçáo objeto contratual em estreita observância da legislaçâo vigente para
contrataçóes púbhcas, as especiÍicaçÕes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçÕes:

a) Efetuar a entrega do obJeto em perfeitas condiçÕês, conforme especificaçÕes, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual consterâo as indicaçÕes reÍerentes a: descrição de cada item, modelo, procedência e
prazo de entrega/montagem,
b) No caso da necessidade de auxílio na execuçáo dos trabalhos, Íica em responsabilidade da
contÍatãda, a admissáo do auxiliar, a cobertura de suas dêspesas, o Íorneôimento de todo o
material de proteçáo individual - EPl, necessário para execuçáo do trabalho zelando assim pela
integndade do mesmo e a garantia da qualidade do trabalho realizado;
c) Seguir toda a legislaçác vigente, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança e
higiene do trabalho;
d) Toda a estrutuÍa deverá ser disponibilizada e montadarinstalada no local dêÍinido pela
Secretaria solicitante, no Município de Chá Grande/PE. sendo que a montagem deve ser de
acordo com ô indicado no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cada item para a data do
evento. para Ílns de vistoÍia e fiscalizaÉo, bem como, ensaios e demais atos necessários à
execução do evento, devendo apresentaÍ a documentação específica exigida item a item a
exemplo da ART, Laudo Técnico e outros que o objêto assim o êxigir seguindo o pÍazo de
antecedência dêrinido,
e) Toda a estrutura deverá ser desmontada imediatamente ãpós o encerramento do evento,
correndo as despesas reÍerentes à montagem e dêsmontagem por conta da Contratada, bem
como o frete, carga, descaÍga, 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
quarsquêr deÍeitos inclusive de montagem e desmontagem, corÍendo à conta da Contratada
todas as responsabalidades e ciespesas sobre o fornecimento, instalaÇão, frête, montagem,
desmontagem, carga e descarga, enfim quaisquer outros ônus que porventuÍa possam surgir na
execuçáo do contrato.
g) Responsabilizar-se pêlos vicios e.janos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos'12,
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SECRETARIA MUNICI ULTURA, TURISMO E
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a) receber o material/serviço no local, data e horário,
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviÇos recebidos
provrsoriamente com as especificaçÔes constentes do Edital e da proposta, para flns dê
aceitação e recebimento definitivo;
c) comunicar à Contratada, por êscrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, rêparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumpíimento das obrigaçÕes da Contratada, akavés dê
Comissáo/servrdor especialmente designado;
e) eÍetuar o pagamenlo à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e sêus anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com rundamento no Art. 7'da Lei Federal
n.o 10.52012002, ficará impedido de licitar e contratar com a Administragão Pública Municipal, pelo
prâzo de até 5 (cinco) anos, sem prquízo de multa de ate 30% (trinte por cento). do valor estimâdo
para ARP e demais cominações legais, nos seguintes casos.

a) Apresentar documêntaçâo falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto,
c) Falhar na execuÇão do contrato,
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelêcido;
ê) Comportar-se de modo inidôneo:
f) Não mantiver a proposta:

13 e 17 a 27 . do Código de Defesa do Consumidor (Lei No 8.078, de 1990):
h) Substituir, reparar ou corrigir. as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos:
i) Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motrvos que impossibilitem o curnprimento do prazo previsto, com a devida
comprovaçáo:
i) Manter, durante toda a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k) lndicar preposto para representa-la durantê a execução do contrato;
l) Não transferir a terceiros, poí qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçÕês
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condiçÕes autoÍizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
m) Não pêrmitir a utilizaçâo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiorês de quatoze anos; nem permitir a utilizaçâo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
n) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fÍetes, seguros, deslocamento de pessoal, prestâÉo de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuÇão do contratoi
o) Arcar com as despesas de frete. carga e descarga inclusive entregas em finais de semana e
feÍiado e fora do horário con:ercial;
p) Atender ao chamado do Conlratante para assinatura do Contrato ou Ate de Registro de
Preços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocaÉo por escrito,
q) Coordenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, os serviços
contratados, bem como, expressamente reconhecer e declarar que assume as obrigaçÔes
decorrentes do contrato:
r) É de responsabilidade da Contratada a emissâo do Laudo Técnico e ART de montagem
INCLUINDO TODAS AS DESPESAS ATINENTES À TMISSÂO DE REFERIÓOS
DOCUMENTOS;
s) Emitir ART e o Laudo Técnico, que deverâo ser apresentados ao fiscal do contrato até o
quinto dia útil que anteceder o evento.

cLÁusuLA DÉclMA - DAS OBRIGAGÔES DO CONTRATANTE - São obrigaçÕes da Secretaria
Municipal de EducaÇão, Esportes, Cultura, TuÍismo e Juventude de Châ Grande/PE:
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g) Deixar de entregar documentaçáo exigida no certame,
h) Cometer fíaude íscal;
i) Fizer declaraçáo falsa

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas âl[neas "a", "d", "e", "f', "9"; "f'" e "i", será aplicada
multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Sêgundo - O retardamento da execução previsto na alínea "b", estará configurado quando a
ContÍatada:

a) Deixar de iniciar, sêm causa justificada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias,
contados da data constante na ordem de fornecimento:

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigaçÕes definidas no contrato por 03 (kês)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Tercêiro - 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 razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execuçâo do contrato prevista no subitem "c" estará conflgurada quando
a Contratada se enquadrar em pelc mênos uma das situaçÕes previstas na tabela 3 do itêm ParágraÍo
Sexto dêsta cláusula. respeitada a graduação dê infraÇÕes confoÍme a tabela 1 a seguir, e alcançar o
total de 20 (vintê) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

2
3

4
2

3

I
35

o 10

PaÍágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto êstará configurado quando a
Contratada executar atos tais comc os descritos nos artigos 92, paÍàgtato único, 96 e 97, parágrafo
únrco da Lei no 8.666/1993

Parágrafo Sexto - Pelo descumpíimento das obrigaçóês contratuais, a AdministraÉo aplicará multas
conforme a graduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
râu Corrês enc ra

0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
obíigaÇão.

. i0,4% sobre o
' i obrigaÇâo.

valor da crciem de fornecimento a que sê refere o descumprimento da

0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
obrigaçáo.
1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento de
obrigêção.
3,2% sobre o valor da ordem de fornecimênto a que se refere o descumprimento da

iobrigação

3

4

5

^ i4ot 0% sobre o valoÍ da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
briI to e o

TABEL.A 3

I q11! a-inÍraçãt-I Pontos da lÍúração I

1

-1

5

f_

tõ
l=

AV. Sõo Joú, n" l0l, CentÍo, Cho GÍondê-PE, CEP 55.ô3ô-@0 l leleÍonê:81 35:17- l tilo I CI{PJ: ll.(X?.EOô/(ml-90
E-moll ouyldoÍloêchogÍonde.pe.gov.bÍ I Sitê wwvy.chogÍonde.pe.gov.bí



Chã Grande
Uu.. r*''-- i,tl.. n

ft--

SEGRETARIA MUN|C|PAL OÉ EDUCAçAq ESPORTES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

Item Oesc o
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por 

I

caráter permanente. ou deixar de providenciar recomposiÇão I

co lementar
Fornecer informaÇâo pérfidâ dê fornecimento ou substituir

2 Por Ocorrência

2 l2 Por Ocorrência
material licitado por outÍo oe alidade rnferior

r Suspender ou interromper salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os fornecimentos contratados.

Por dia e por
3 6

54

5

6

ob do contrato

lFrscalização, sem môtivo justifçade
PeÍmitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano fÍsico, lesão corpora I ou con uências letais
Retirar das dependências do Contratante quaisquer i

7 equipamentos ou materiais de consumo previstos êm contrato. i 1

tarefa des nada

Poí Ocorrência

Por item e
ocorrência

pôr

sem autoíizaçâo prévia

Grau lncidência

Por Ocorrência

PoÍ Ocorrênciâ

PARA OS ITENS A SEGUIR DEI

I Manter a documentaçáo de habilitação atualizada

Cumprir horário estabeiecido pelo contÍato ou deteÍminado pela

Por item e
ocorrência

por

9 ,1

1

2

Por Ocorrência

Por Ocorrência

L Fiscahzação

10
Cumprir determinaçâo da Fiscalizaçâo para controle de acesso
de seus Íuncionários.
Cumprir deteÍminaÇão formal ou instrução complementar da

11
Fiscaliz

12
Cumprir quaisquer dos itêns do contrato e seus anexos náo
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente Por item e por

ocorrência
notiÍicada pela unidade Íiscalizãdora

13
Entregar a garantia âontratual eventualmente exigida nos termos
e prazos estipuladôs

Parágrafo Sétimo - A sançáo de rnulta podeíá ser aplicada à Contratada juntamente com a de
impedimento de licitar e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

Parágraío Oitavo - As infraçôes serào consideradas reincidentes se, no prâzo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicaçáo da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a
aplicaÇão em dobro das multas correspondentes, sem prejuÍzo da rescisâo contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Procêsso Administrativo de
Aplicação de Pênalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no
42.19112015 e no Decreto Estadual n" 44.948/2017.

PaÍágrafo Décimo - A critêrio 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 execução direta da sanÉo de multa
indicados no ParágraÍo Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do Íecebimento da comunicação oficial.

PaÍágÍafo Décimo Segundo - Decorridô o prazo previsto qo Parágrafo Oécimo Tercetro, o contratante
encaminhará a multa para cobrança judicial.

3

t---

aPor d
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1
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Parágrafo Décimo Teíceiro - A Ad..nrnistraçâo poderá, em situaçÕes excepcionais devidamente
motivadas, efetuar a retençáo cautêlar do valoÍ da multa antes da conclusão do procedimento
administÍativo.

clÁusull oÉctma SEGUNDA - DA RESctsÃo - A inexecu çáo total ou parcial do presente
Contrato ensejará a sua rescisão. com as consêquências contratuais e âs previstas em lei ou
Íegulamento.

ParágreÍo Primeiro - lnadimple'nento imputávêl à contratada - O contratante poderá rêscindir
administrativamentê, o presentê Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVII da Lei
8.666/93 sem que câiba à contratada direito a qualquer indenizaÇão, sem prejuízo das penalidades
pertinentes em processo administrativo regulaÍ.

ParágraÍo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindldo consensualmente, mediante a
ocorrência da hipótese prevista nc inciso XVll do artigo 78 da Lei I ô66/93.

Parágrafo TerceiÍo - O presente Ccntrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as
partes, reduzida a termo no processo Ce iicitação, desde que haja conveniência para a AdministraÇáo.
AÍtigô 79, ll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quarto - Este Contrato podeÍá ser rescindido judicialmentê nos termos da legislação
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágraío Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com Íundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da
Lei 8.666/93. sem qúe haja culpa da contratada será esta ressarcida dos pre.Juizos regularmentê
comprovados que houver sofrido. Aítigo 79 parágrafo 2o da Lêi 8.666/93.

PaÍágraÍo Sexto - A rescisáo administrativa ou amigável será precedida de autorizaÉo escrita e
Íundamêntada Artigo 79 paÍágraÍo 1o dâ Lei 8.666/93.

CLÁusuLA DÉC|MA TERCETRA - DAS DESPESAS DO GoNTRATO - constituirá encargo exclusivo
da contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decoírentês de execuÉo do objeto deste
Contrato

ParágÍafo Unico: Seráo da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciários. fiscars e comêrciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cLÁusuLA oÉctma QUARTA -- DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS.- As despêsas decorrentes
deste Contrato correíão por conta dos rêcursos a seguir especificados: Orgão: 5000 - Secretaria de
Educaçáo, Esportes Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 5001 - SêcretaÍia de EducaÉo,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Atividade. 13.392.1302.266 - Promoçâo de Açóes Culturais -
Elemento de Despesa. (699) - 3.3.S0.39.00 - Outros Serviços dê Terceiros Pessoa Jurídica.

cLÁusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por
perdas e danos que vier a sofrer o contratante, ou têrceiros, em razâo de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos. independentemente de outras cominaçÕes contratuais ou
legais a que êstiver sujeita, ná,3 exciuindo. ou reduzindo esta responsabilidade, a flscalizaÇão ou o
acompanhamento pelo contratante Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cLÀusuLA DÉctMA sExTA . oos acnÉscttuos e suenessÔes - A quantidade rniciatmente
contratada poderá ser acrescida ou s,-pÍimida dentro dos li.nites píevistos no parágrafo primeiro do
artrgo 65 da Lei no 8.666/93.

cuÁusule oÉctua sÉTtMA - LrAs ALTERAÇôES - As arteraçôes, porventura nêcessárias, ao
bom, e fiel cumprimento do obleto deste Contrato seráo efetivadas na forma do artigo 65 da Lei
8.666/93 atraves de Termo Aditivo
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clÁusuu oÉctMA oITAVA - Do FoRo - o Foro do oresente Contrato será o da comarca de
GÍavatá/PE, excluído qualquer outro.

E. por estarem justos, e acordacios, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um
só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.

) /a-rJ- AA'^
;rg$."*olr

cpgil* ru" ohz.o os.z64-1?
Secretário de Educação, Esportes, Cultura,

Íurismo e Juventudê
CONTRATANTE

Ulisses da Silva Pádua
DANIELA DA SILVA PADUA EIRELI ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

c
PF:

E:
+-t) .ksç.)a\ 6a

o
CPF: a6 3,153 Y -5'l
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