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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁo, rspoafts, cttLTURA, TURtsMo E
JUVENTUDE

PREcÂo ELEÍRôNrco No oo9/2022

PRocEsso LrcrraróRto N" oí3/2022

CONTRATO N." 018/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETÁFTÁ DE ÊDUCAÇÁO, ESPORTES, CULTURA,
TURISM0 E JUVENTUDE DE cHÀ GRANDE E A EMPRESA
PoRfAL PRoDUçÁo E PRoMoçÂO DE ÊVENTOS LÍDA IIE,
PÁRA OS F'NS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2029, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAçÃO, ESPORTES,
CULTURA, TURlsMo E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE com sede e foro em Pernambuco, localizade à Avênida
Vinte de Dezêmbro, no 1OO, Dom Helder Câmara, Chã Grande PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.980/000í {6. neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educaçâo, Esportes, CultuÍa,
Turismo e Juventude Sr. Joêl Gomes da Silve. Brasileira divorciado. PÍofessor e Farmacêutico, nomeado por
meio da PoíaÍia N" 005/2021 datada em O4iO112021. poíador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE,
CPF n" 027.009.264-12, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL; neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE. e a empresa PoÍtal Produção e promoção de Eventos Ltda ME, inscÍita no CNPJ sob o n'
28.296.878/000 t -35, estabelecida à Rua Jorge Albuquerque de Carvalho, N0 105 - Peixinhos - Olinda/PÊ - CEP:
53.230-330, neste ato representada por seu representante legâ|, SÍ. Rinaldo Moura de Oliveira, poÍtador da
Carteira Naciônâl de habilitação Nô 00342673739, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsilo de
Pernambuco CPF/MF N" 3'18 674.804-68, doÍavante denominada CONTRATADA, pactuãm o pÍesenle Contrato,
cuja celebraÉo ê decorrente Processo Licitatório n" 01312022 - Pregão EletIônico no 009/2022 - Ata de
Registro de Preços n" 04112022 - dorauante denominado PROCESSO e que se Íegerá pela Lei Federal n" 8.666
de 21 de junho de '1993, e modiÍicaçóes subsequentes; pelos termos dâ proposta vencedora, parte integrante
deste contratot pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pêlos Drecertos de direilo público, aplicando-se-lhês
supletlvâmeitê os oÍincípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçôes de diÍêito privado; atendidas as
c:a.rsrrlas. e co.ldiçôes que se enuncram a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OO OBJETO - Contrateção de Empresa especializada para o fornecimento/locação
de lnfraestrutura para atender os eventos t\runicipais e demais OÍgáos Pafticipantes. conforme especificâçóes ê
quantidades indicadas no Anexo ll, paíte integrantê deste contrâto independênte de transcriÉo.

Parágrafo Primeiro - O presente Conlrâto náo poderá sêr objeto de cessão ou transfêrência, no todo ou em paÍte.

CúUSUla SEGUNDA - OA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades normais da SecÍetaria de Educaçáo, Esportês, Cultura, Turismc e Juventude do Município de Chã
GÍande, para serem utilizaCos durante a Festividâde dos dias 21 e 22 de laneiÍo de 2023 no Nrunicipio de Chã
Grande..

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - Estê Contrato vigerá até 31 de dezembro de 2023, os quais serão
contados a pârtir da data de sua assinatura, podendo ser prorroEado, nos termôs da legislação pertinente.

CLÁUSULA QUARTA.- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _ AtribUi.SE A ESSE CONITAIO O VAIOr dE
7.958,00 (Sete mil. irovecentos e cinquenta ê oito reais) referente ao valor total do objeto previsto na Cláusula
Pímeira, pafa a totalidade do período menclonado na Cláusula Terceira, conforme delalhamênto a seguir:

ITÉM - EXCLUSIVO PARÂ MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORÍE 48 Ill de Lei 123/2006i-_T__
ITEM DEscRrçÀo
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direito de 5,00m de altura, coli.rnas latêÍais a cada 5,00m; fixada ao
solo por sapatas ínetálEas cravadas e diagonais entre as colunas e
teças em câbos de aço Cobertura em lona vinílica com blackout,
na cor branca, fixada á estrutura coan srstema dê encaixe com
baouetes em peÍís de alumínio. devidamente tênsjonada

I

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos seÍáo efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, poÍ
orde,n bancária, em até 30 (trinla) dias consecutivos, a contar do recebimento deÍinitivo, quando mantidas as
mesmas condiçõês iniciais de habilitaÉo e caso não haja fato impêditivo para o qual tênhâ concorrido à
contratada.

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

PârágraÍo Terceiro - A nota Íiscal devidamente alestada deverá ser aprêsentada no setoÍ contábil, na sede de
cada Orgão/Entidadê demandante conÍorme o câso (VER ORDEI\,,! DE FORNECIMENTO/SERVIÇO).

PârágraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certiflcado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidào Negativa de Debitos Relativos a Tributos Fêderais, Dívida Ativa da Uniáo e INSS,
expedida pela Secretariâ da Receitâ Federal do Brâsil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNOT, expedida pela Justiç€ do Trabalho,
comprovando a inexistênciâ de débiios inadimplidos perante a Justiçâ do Trabalho:
d) Prova de Íegularidade com as Fâzendas Estadual e Municipal do domicilio ou sedê da conlratada.

Parágrefo Quinto - O pagamento sêÍá realizado, aÉs a apÍesentaÉo pêla Contratads da nota fiscal
devidamente preenchida e indicaÇão do banco, agência e conta bancária da empresa que recebeÍá o valor do
objeto.

Parágrâfo Sêxto - Não havêrá, sob hipôtêse alguma, pagamento antêcipedo.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento sêrá efetuado à adjudicatária enquãnto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fãto não será gerador de direito a rêâ.iustamento de preços ou á atualizaÉo monetária.

PatâgÍato Oitavo - A nota fisc€l que for apresentada com eÍTo. ou observada qualquer circunstância que
desâconselhe o pagamenlo, seÍá d€volvida á contratada, para conêÇão e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será inlerrompado A conlagem do pÍazo previsto para pagamento será iniciada a partiÍ da
respectiva regularizaÇáo.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contrâtadâ náo gerarão direito a qualquer
atualização.

PaÉgrafo Décimo - A adjudicatária náo poderá aprêsentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Deveíão êstar inclusos nos pÍeços apresentados todos os gaslos do ftête,
embalagem e todos e quâisquer tribulos. se.lam elês sociais, trabalhistas, previdenciários, íisc€is, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execuÉo do contÍato.

cLÁusuLA QUINTA - DA. ATUALTZACÃO MONETÁR|A - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a contrâtada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variaÉo acumulada do lPcfulBGE ocorÍida entre a dâta Íinal prevista para o pagamento e a
data de sua eíetiva realização.

CúuSUUa SgXta - DO REAJUSTE - Não será concedido rêajuste ou corÍeÇáo monetária ao valor do Contrato.
Parágrafo Único - Fiãã-ss-'gu-ãão o reequilíbrio econômico-financeiro inicrat do contrato, mêdiante a
superveniêncra de Íato imprevisívêl nos termos e forma estabêlecida no aíigo ô5, inciso ll. d da Lei 8.ô66193
mediante Provocaçâo da contratadê, cuja pretensão deverá estar suÍicientemente comprovada através de
documento(s).

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - OS SE
forira estabelecidâ no Anero I íTermo de Referênciâ) do Edital, nas quântidades,

rviços deverão ser prestãdos na
qualidades ê padrões cotados, ê

A
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deverão ser fornecidos de acordo com o estipulado no Edital, observado o prazo de montagem e desmontagem
dos Equipamentos locados.

Parágrâfo Primeiro: Os bens/serviços serâo recebidos pÍovisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalizaÉo do contrato, parâ efeito de posterior veriÍlcaÉo de sua
conÍoÍmidadê com âs especiílcaçÕes constanles nêste Termo de Rêferência e na proposta.

Parágrafo Segundo; Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiíicaÇões constantes neste Termo de ReÍerência e na propostâ, devendo ser substituidos no prazo de 02
(dois) dias, a conlar da notiÍicaçáo da contratadâ, às suas custas, sem prejuízo da aplicaÇáo das penalidades.

Parágrafo Terceiro: Os bens/serviços seráo recebidos definitivamente no pÍazo de 05 (cinco) dias, conlados do
recebimento pÍovisório. após â vêrifi.açáo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante teÍmo circunstanciado.

Parágrafo Quârto: Na hipótese de â veÍiÍicâção a que se rêfere o subitem antêrior não ser pÍocedida dentro do
pÍazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o Íecebimento definitivo no dia do esgotamento do
pÉzo.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou deÍinitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contÍatada
pelos prejuizos resultantês da incorreta execução do contrato

Parágrefo Sexto - Será designado o servidoí José Max Lins, matricula 000493, Diretor de Turismo, como
GESTOR DO CONTRATO e o seÍvidor Âugusto Victor Silva Campos, Matricula 374963, Sêcrêtário Municipal de
Pianejamento. como FISCAL OO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e ÍiscálizaÉo da prestação de
serviÇo, anolândo em registro próprio todas as ocorrências Íelacionadâs à êxecução ê dêterminação, tudo o que
for necessário à regularizaÇáo de falhas ou defeitos obsêrvados na execuçáo do Conlrato.

CLÁUSULA oITAVA - DA SUBGoNTRATACÃO - A subcontÍataçáo depende de autorização prêvia da
Contratante, a quem incumbe avaliaÍ se a subcontrataÉo cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da
regularidade fiscal ê tÍabalhistâ necessários à execuçáo do objelo.

ParágraÍo Primeim - A Coniratada. na execução do contrato, sem prôjuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontÍalâr partê do objeto dêste leÍmo de reÍerência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorizaÇão da Secretaria de Educação, Esportês, Cultura. Turismo e Juventude l\,!unicipio de Chã Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualqueÍ hipótese de subcontrataçáo, permanece a Íêsponsabilidade intêgral da
Contratada pela períeita execução contratual, cabendo-lhe realizaÍ a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratação, bêm como respondêr perante a ContÍatante pelo rigoroso cumpÍimento das obrigações
contratuais correspondentes ao ob.ieto da subcontratação

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES OA CONTRATADA - E responsabitidade da CONTRATADA a
execuçáo objeto contÍalual em estÍêita obseÍvância da legislâçâo vrgênte para contÍalações públicas, as
especiÍicaÇões técnrcas conlidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo inlegralmente
as seguintes ôbrigâções:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçóes, conforme espêcificáções, prazo e local constantes
no Termo de RefeÍência e seus anêxos, acompanhado da respeciiva nola Íiscal, na qual constaÍão as
indicãçóes reÍerentes a: descrição dê ceda itêm, modêlo, procedência e prazo de entrêga/montagem;
b) No caso da necessidade de auxilio na execução dos trabalhos, Íica êm responsabilidade da contratada,
a admissáo do auxiliar, a cobertura de suâs dêspesas, o fornecimento de todo o material de proteção
individual - EPl, necessário para execuÉo do trabalho zelando assim pela integridade do mesmo e a
gârantiâ dâ quâlidade do trâbalho reâlizado,
c) Seguií toda a legislação vigente, em especial a CLT, no que diz Íespeito à segurança e higiene do
trabalho:
d) Toda a estrutura deverá ser disponibilizada e montada/instâlade no local definido pele SecrEtãria
solicitânte, no Municipio de Chã Grande/PE, sêndo que a monlagêm deve ser de acordo com o indicado
no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cada item para â dâta do evento, para fins dê vistoria e
fiscalizaçáo, bem como. ensaios e demais atos necessários à êxecução do evento, devendo apresentar a
documentação especiÍica exigidâ item a item a exêmplo da ART. Laudo Técnico e outros que o objêto
assim o exigir seguindo o prazo dê antecedência dBfinido
e) Toda a estÍutlrra deverá ser dêsrnontada imediatamente após o êncerramento do evento, correndo âs
despesas refeÍentes à montagem e desmontagem por conta da Contratada, bem como o frete, carga,
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descarga, guarda e seguranÇa dos equipamentos e/ou estrutura antes e após encerramento do evento;
0 Os êquipamentos/estÍutura e serviços Íornecidos/prestados deveÍão estar garantidos contÍa quaisquer
defeitos inclusive de montagem e desmontagem, correndo à conta da Contratadâ todâs as
responsabilidades e despesas sobre o fornecjmento, instalação, frete, montagem, desmontagêm, cargâ ê
descarga, enfim quaisquer outÍos ônus que porventura possam surgir na execução do contÍato;
g) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decoÍÍenles do objêto, de acordo com os artigos 12. 13 e 17 a
27. do Código de Defesa do Consumidor (Lêi N" 8.078, de 1990);
h) Substituir, reparar ou coÍrigir às suas expensas, no prazo fixado nestê Termo de Referência, o objeto
com avarias ou dêfeitos;
i) Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quâtro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previslo, com a devida comprovação;
j) Manter. durante loda a execuçáo do contrato, em compatibilidadê com as obÍigaÇões assumidas, todas
as condiçôes de habilitação e qualificaÉo exigidas na licitaçâo:
k) lndicaÍ preposto para representa-la duÍante a execução do contrato,
l) Náo transfêÍir â tercêiÍos, por qualquer forma, nem mesmo pârcialmente, as obrigaçõês âssumidas, nem
subcontratar qualquer das prestaçôes a que está obrigada, exceto nas condiçôes autorizadas no Têrmo de
Rêferência ou na minuta de ccntrato:
m) Náo permitir a utiljzaÉo de qualquer irâbalho do menor de dezesseis ânos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatoze anos; nem peÍmitir a utiiizaÉo do tÍabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, peigoso ou insalubrei
n) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguÍos, deslocamento de pessoal, prestaçâo de garântia e quaisquêÍ outras que
incidam ou venhâm a incidir na execução do contralo:
o) Arcar com as despesas de frete, cãrgâ e dêscãrga inclusive entregas em Íinais de semana e feriado e
fora do horário comercial:
p) Atendêr ao chamado do Contratante para assinatura do Contrato ou Ata de Registro de Preços no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis â contar da convocaÉo por escÍilo;
q) Coordenar, supervisionaÍ e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, os sêrviços crntratâdos, bem
como, expressamente reconhecer e declarar que assume as obrigações deconentes do contratoi
r) E de responsabilidade da Contratada a emissão do Laudo Têcnico e ART de montagem INCLUINDO
ToDAs As DEspEsAs anNENTES À EMrssÃo DE REFERIDoS DocuMENTos;
s) Emilir ART e o Laudo Técnico, que deverão seÍ apresentados ao fiscal do mntralo até o quinto dia útil
que anteceder o evento.

cLÁusuLA DÉclMA - DAS OBRIGAÇOES OO CONTRATANTE - São obrigaçóes da Sêcretaria Municipal de
EducaÇão, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grandê/PÊ:

a) receber o material/serviço no local, datâ e horário;
b) veriÍicar minuciosamente, no pÍazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constântes do Edital e dâ proposta, paía lins de aceitaçáo e recêbimento definitivo;
c) comunicâr à Conlratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulaÍidades veriÍicadas no objeto
fornecido, para que sela substiluído reparado ou corrigido;
d) acompanhar e Ílscalizâr o cumprimento das obrigações da Contratada, através de Comissão/servidor
especialmente designado,
e) efetuar o pagamento à Contratâda no valor corÍespondente ao fomecimento do objeto, no píazo e forma
estabelecidos no Editai e seus anexos.

cLÁusuLA oÉcttul pntmetnA - DAs PENALTDADÉS - com fundamento no Art 7' da Lei Federal n.o
10.52012002, ficará impêdidô de licitar ê contratar com a Administração Públicá Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de atê 30% (trintâ por cento), do valor estimado para ARp e demais
cominações legâis, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÇâo falsa;
b) Ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;
c) Falhar na execuçáo do contrato:
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no pÍazo estãbelecido
e) ComportaÍ-se de modo inidôneo;
0 Não mantiveÍ a propostâ,
9) Deixar de entÍegar documentaÉo exigida no ceíame;
h) Cometer íraudê Íiscal,
i) Fizer declaração falsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alíneas "a", "d", "e", 'f, "g"; "h" e "i", será aplicada mutta de no
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máximo 30% (trintâ por cento) do valor do contÍato.

Parágrafo Segundo - O retãrdamento dâ êxecução previsto na alínea'b", estará conÍiguÍado quando a
Côntrâtada:

e) Deixar de iniciar, sem causa justificada, â execuÉo do contrato após 07 (sete) diâs, contados da data
constante na ordem de fomecirnento;

b) Deixar de reatizãr, sêm causa justificada, as obÍigaçóes definidas no contrato poÍ 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágralo TerceiÍo - Será dêduzido do valor da multâ aplicada em razão de falhâ na execuÉo do contrato, de
que trata a alínea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do ParágÍafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A Íalha na execuÇáo do contrato previsla no subitem "c" estará conÍigurãda quando a

Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçóes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta
ctáusulâ. respeitada a graduaçáo de infraçóes conformê a tabelâ '1 a seguir, e ãlcançâr o totalde 20 (vinte) pontos,

cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnÍra o
2
3
4

2

B5
10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no PaÍágÍaío Quarto eslará conÍigurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos aíigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no

8.666/1993.

PatágtaÍo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçôes mntrâtuais, a AdministraÉo aplicará multas conÍorme a
gÍaduaÇão estabelecida nas labelas seguintes;

TABÊLA 2

Grau Cories

4 , 1,60/o sobre o valor da ordem de fornecimento a
ue se reíere o descum
ue se refêre o descum rimento da obri

imento da obri
mento da obri o

o
o

0.47o sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se refere o dêscu a
3 : 0.8% sobrê o valor da ordem de foÍnecimento a ê

a
5 3.2% sobre o valor da oÍdem de fornecimenlo â
6 4,Oy" sobÍe o valor da ordêm de íornecimento a quê se refere o descumprimento da obrigaÇão

Pontos dã I

f-ne-

F_
TABELA 3

Dêscrição
Executar Íornecimento incomplêto. paliativo, provisório como por caráter
!)Ê rmanente. ou deixar de idenciar recom SI com lêmentâr
Fornecer rnfoÍmaçâo pêrfida de fornecimento ou substituir material
licitadc r outro de qualidade inferior
Suspender ou interromper, salvo motivo de íorça maior ou caso fortuito,

lz
3

tLI

5

o6

os fornecimentos contratados

4 I Utilizar as dependências da Contratante parâ fins diversos do objeto do
contrato
Recusar a execução de ÍoÍnecimento dêterminedo pela FiscalizaÇão,
sem m
PermitiÍ situação que crie a pôssibilidâde de causar ou que cause dano
fisico. lesão cor âl ou co ências letais
RetiraÍ das dependências Co ContÍatante
materiais de consumo previstos em contÍato

quaisquer equipamentos ou
, sem autorizaÇáo prévia.

2 Poí Ocorrência

2 Por Ocorréncia

6 i Por dia e por taÍefa
des nada

Por Ocorrência

Por Ocorrência

Por Ocorrência

Grau lncidência

Por item e por
ocoÍrência

N

ô

I 0,29ô sobÍe o valor da oÍdem de foÍnecimenlo â que se refere o descumprimento da obrigaÇão. I

que se reÍere o descumprimento da obÍiqaÇáo.

l
iustiÍicâdo
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PARA OS ITENS A SEGUIR DEIXAR DE

I Manler a documentação de habilitação atualizada
Por item e por
ocoÍrência

Cumprir hoÍário estabelecido pelo conlrato ou determinado
Fiscaliza ao
Cumprir determinação da FiscalizaÉo parâ controle de acesso de seus
funcionários.
CumpÍir determinação foÍmal ou instruÇão complementar da
Fiscali o
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não pÍevislos
nesta tabela de mullas, após reincidência foÍmalmente notiÍicada pela
unidade fscalizadora.

pelaI Por Ocorrência

10

11

12

Por Ocorrência

3

Paíágrelo Sétimo - A sânção dê multa poderá ser aplicada à Contratada juntamentê com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no Câp0Í desta cláusula.

Paágrulo Oitavo - As infÍaÇões serão consideradas reincidentes se, no pÍazo de 07 (sete) dias corridos â contar
da aplicação da penalidade, a Contratada comeler a mesma infraÉo, cabendô a aplicação em dobro das multas
corÍespondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma pênalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicaçáo de
Penalidadê - PAAP, devendo sêr observado o disposlo no OecÍeto Êstadual no 42.191/2015 e no Dêcrêto Estadual
na 44.948t2O17.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade compêtente, o valor da multa pôderá ser descontado do pagamenlo â
ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após csgolados os meios de execuÉo direta da sanção de multa indicados no
ParágtaÍo Décimo acima, o contratado será notiricado para recolher a importânciâ devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicação oÍicial.

PaÍágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo TeÍceiro, o contratante
encaminhará a multa paÍa cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Têrcêiro - A Administrâçào poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a retençáo cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecuçáo total ou parcial do presente Contrato ensejará
a sua rescisáo. com as consequências contíatuais e as previstas em lei ou regulamento.

Pârágrafo Primeiro - lnadimolemento imoutável à contratada O contratante poderá rescindir
administrativâmente, o presente Contrato nas hipótêses prêvistas no artigo 78 I a Xll e XVII da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contratâda direito a qualouer indenização, sem prejuizo das penalidades peÍtinentes em pÍocesso
administrativo regular

ParágÍafo Têrceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as pâÍtes;
reduzidâ a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administraçâo. Artigo 79, ll da Lei
8 666/93.

PaíágtaÍo Quarto - Este Contrâto poderá ser rescindido judicialmente nos teímos da lêgislâção pÍocessual
vagente Adigo 79, lllda Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a Íescrsáo ocorrer com Íundamênto nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
I666/93. sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida Cos prejuizos Íegularmente comprovados que
houver soÍrido. Arligo 79 parágrafo 2o da Lei8.6ô6/93.

Por item e
ocorrência

por

À

1

----f-
2 | Por ocorrência

Por dia13 I Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos teÍmos e
i Prazos estiPulados.

1

Parágrafo Segundo - O presente ContÍato poderá seÍ rescindido consensuâlmenle, mediantê a ocoÍrência da
hipótesê prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.
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Parágrafo Sexto - A rescisão admrnisrativa cu amigável será precedida de autorizaÉo escrita e Íundamentada.
Artigo 79 parágrafo '1" da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DECTMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRÂTO - Constituirá encargo exclusivo da
contÍatâda o pâgamento de tributos, tarifâs e despesâs decorrentes da exêcuçáo do objeto deste Contrato.

Parágrafo Unico: Serão dâ contratada todas as despesas decorrentês de encargos trabalhistas. previdenciários,
Íiscais e comerciais. decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cLÁusuLA oÉcrma euanra - R - As despesas decorrentes desle
ConÚâto correráo poÍ conta dos recursos a seguir especiricados rgão: 5000 - Secretaria de Educação, EspoÍtes,
Cultura, TuÍismo e Juventude - Unidade: 500'1 - Secretaria de EducáÇâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude -
Atividade 13.392.1302.266 - Promoçâo de Ações Culturais - Elemento de Dêspesa: (699) - 3.3.90.39.00 - Outros
Serviços de TerceiÍos Pessoa JurÍdica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RÊSPONSABILIDADE CIVIL - A contratâda responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o conlratante, ou terceiÍos em razáo de açâo ou omrssão, dolosa ou culposa, da conlratada ou de
seus preposlos, indepêndentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitai não
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a Íiscalização ou o acompânhamento pelo contratante. AÍtigo 70 da
Lei 8.ô66/93.

CLÁUSULA oÉcIIuI Srxra. DoS AcRÉscIMos E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentÍo dos limites previstos no parágrafo pÍimeiro do aíigo 65 da Lêi no
8.666/93.

cLÁusULA DÉclMA SÉTIMA - oAs ALTERACÕES - As âlterâçÕes, poÍventura necessárias, ao bom, e Íiel
cumprimento do objeto deste Contrato seráo efetivadas na forma do artigo 65 da Lêi 8.666/93, atrâvés de Termo
Aditivo

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO - O FoÍo do presente Contrato será o da comârca de Gravatá/PE.
excluido quâlquer outro.

E. por estarem justos, e acoÍdados, firmam o pÍesenle Contrato em quatro vias dê igual teor, e para um só eÍeito
legâ1, na pÍesença das testemunhas que também assinam.

lç,^I.9m*#J-
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Ordenador de Despesa
Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo

ê Juvêntude
CONTRATANTE

Rina ld o ra de Oliveira
PoRTÂL PRoDUçÃo E PRoMoÇÃo

DE EVENTOS LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

N 1o:! 6et.$a\- çc CPF: { o ).1 2'5 ?94 Çt
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