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LET NICO lrl"

PROCESSO LtCtTATORIO N" 0í3/2022

CONTRATO N." 33412C22, QUÉ ÉNTRÉ SI CELEBRAM O
MuNtcipto DE cHÃ GRANDE E A EMqRESA ELLog
pRoÚoçoÉs E EvENfos EtRELt Me pÁRÁ os Frlvs QUE sE
ESPECIFICA.

Aos 2'l (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o MUNICíPIO DE CHÃ GRANDE com sede e
foro em Pernambuco, localizada á Avenida Sáo José, no 101, Centro, Châ Grandê - PE, inscrita no C.N.P.J./MF
sob o n" 1 í.049.806/000í -90, neste âto representado peio Secretário de EducaÉo, Esportes, Cultura. Turjsmo e
Juventude, SÍ. Joel Gomes da Silva. brasileira. divorciado, ProfessoÍ e Farmacêutico, nomeado por nreio do
Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da CarteiÍa de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no

027.009.264-12. EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Fernandes de Carvelho, brasileira,
divorciado, comeÍciante, nomeâdo por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Caíteira
de ldentidade no 3.581.163 SSP/PE, CPF n" ô49.468.864-00; neste ato denominado simplesmente
CoNTRATANTE, e â empresa Ello3 Promoções e Eventos EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n'
26.994.803/000í 40, estabelecida à Rua Paulino Joâquim de Oliveira, No 206 - lndêpendência - Lagoa de
Itâenga/PE - CEP: 55.840-000, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Rejane Cristina Jacinto
de Brito de Souza, portadora da Carteira Nacional de HabilitaÉo No 02258400615, expedida pelo Dêpârtamento
Estadual dê TÍânsito de PeÍnambuco. CPF/MF N" 743.391.254-'15, doravante denominada CONTRÂTADA,
pactuam o presenle Contrato, cuja celebraÉo é decorrente Processo Licitatório no 01312022 - Pregão
Eletrônico no 009/2022 - Ata de Registro de Preços .t' 042J2022 - dorauanle denominado PROCESSO e que se
regeÍá peia Lei Federal n" 8.666 de 2'l de junho de '1993, e modiílcâçóes subsequentês, pelos termos da proposla
vencedora, paÍte inlegrante deste conlrato; pelo êslâbelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito
público, aplicândo-sê-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos ê âs disposiçôes de direito
pÍivado; atendidas as cláusulas, e condiçÕes que se enunciam a seguiÍ:

CúUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO - ContrataÉo de Empresa especializada para o fornecimento/locação
de lnfraestrutura para atender os eventos Municipais e demais Órgãos Participantes, conforme especificáções e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte inlegrante deste contrato independente de transcrição.

Parágrefo Primeiro - O presente ContÍato não poderá ser objeto de cessáo ou transÍerência, no todo ou e..rpartê.

cúusulA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividadês normais dâ Secretaria de Administração do l\runicipio de Chá Grande, para seÍem utilizados no dia 30
de outubro, na Escola Municipal XV de março durante o 2o turno das Eleiçóes 2022.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRÂZO - Este Contrato vigerá âté 3í de dezembro de 2022, os quais serão
contâdos a partir da data de sua assinalura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislâçâo pertinente.

cúusuLA OUARTA - Do vALoR E coNDlÇÔEs DE PAGAMENTo - Atribui-se a esse Contrato o valor de RS
6.620,00 (Seis mil, seiscentos e vinte reais) refeÍente ao valor total do objeto previsto na Cláusula PrimeiÍa, para
ã totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguiÍ:

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (artigo 48, lll da Lei
123t2006

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta correnle da contratada, por
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a conlar dc recebimento deíinitivo, quando mantidas as
mesmas condiçóês iniciais de habiritaçáo e caso não haja fato impeditivo para o qual lenha concorÍido à
contratada

Perágrafo Sêgundo - Os pagamentos sêrão realizados integÍalmente, em coÍrespondência com os serviços
efetivamente prestados no mês anterior ao do pagamenio.

Paràgrafo TerceiÍo - A nota íiscal devidamente atestada deverá ser apÍesentada no setor contábil, na sede de
cada Órgáo/Entidade demandante confo.íne o caso (VER ORDEM DE FORNECIMENTOISERVIçO).

ITÉM DEscRrçÃo MARCA UND. QUANÍ. TotâlUnitáÍio

08
Grupo Gerador com polência mínima de 260 KVA,
frequência 60 Hz, lensâo 22Ol'127V. (abastecido) Nagâno UND 02 3.310,00 6.620,00
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Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

Perágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após â apresentaçáo pela Conlratada da nota Íiscal
devidamente píeenchida e indicação do banco, âgência e conta bancária da empresa que receberá o ,alor do
objeto.

PaÉgrafo Sexto - Náo haverá, sob hipótese alguma, pagamenlo antecipado.

Perá9rafo Sétimo - Nenhum pagamento será efeluâdo à adjudicatária enquanto pendentê de liquidaÉo qualquer
obrigâÉo. Esse fato não seÍá gerador de direito a reajustamento de preços ou á atualização monetária.

Parágrefo Oitevo - A nota íiscal que for apresenlada com erÍo, ou observada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para crrreção e nesse c:lso o prâzo previsto no
parágrafo primeiÍo será interrompido. A contagem do prazo previslo para pagamenlo será iniciada a partir da
respecliva regulaízação.

PerágÍafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamenlos imputáveis à contratada náo gerarão direito a qualquer
atualizaÇão.

Pârágrafo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatuÍa com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contralo.

Parágrafo Décimo Primêiro - Deverão estar inclusos nos preços apresenlados lodos os gaslos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultântes da execuÉo do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃo MoNETÁR|A - ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a contralada nâo tenhã concorrido de alguma forma, haverá incidência de âtualizãção monetáriâ sobre o
valor devido, pela variaçáo acumulada do IPCtulBGE ocorÍida entre a datâ final previsla para o pagamento e a
data de sua efetiva realização.

CúUSULA SEXTA - OO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Unico - Fica assegurado o reequilibÍio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
supêrvêniência de fato imprevisivel nos termos e forma eslabelecida no arligo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocaçáo dâ contÍatada, cuja pretensão deverá estar suÍicienlemente comprovada através de
documento(s).

cúusuu sÉTtMA - DA ExEcUcÃo Do oBJETo Do coNTRATo - os sêÍviços deveráo ser prestados na
ÍoÍma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, nas quantidades, qualidades e padrões cotados, e
deverão ser Íornecidos de acordo com o estipulado no Edital, observado o prazo de monlagem e desmontagem
dos Equipamentos locados.

Parágrafo Primeiro: Os bens/serviços seráo rêcebidos provisoriamênte no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e ÍiscalizaÉo do conlrato, para efeito de posterior veriÍicação de sua
conformidade com as especificações constanles neste Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo Segundo: Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiÍicaÇoes constantes neste Termo de Referência e na proposta. devendo ser subslituidos no prazo de 02
(dois) dias, a contar da notiíicação da contratada, às suas custas, sem prejuizo da aplicaçáo das penalidades.

PaÉgrafo Terceiro; Os bens/serviços serão recebidos deÍinitivamenle no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a veriÍicação da qualidade e quantidâde do material e consequente aceitação
mediante lermo circunstanciado.

Parágrafo QuaÉo: Na hipótese de â veriÍicaÉo a que se refere o subitem anterior náo ser procedida dintro
prazo Íixado, reputar-se-á como Íealizada, consumando-se o recebi
pÍazo.

deíinitivo no dia do esg
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a) Certiíicâdo de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa dê Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativâ da Uniáo e INSS,
expedida pela SecretaÍaa da Receila Federal do Brasil,
c) Certidão Negativa de Dêbitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistênciâ de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede dacontratada.
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Pârágrafo Quinto: O recebimento pÍovisório ou deÍlnitivo do objeto nâo exclui a responsabilidade dâ contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta êxecuçáo do contrato

Parágrafo Sexto - Será designado o servidor José Mex Lins, matricula 000493, Diretor de Turismo, como
GESTOR DO CONTRATO e o servidor Augusto Victor Silva Campos, Matrícula 374963, Secretário Municipal de
Planejamenlo, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e ÍiscalizaÉo da prestação de
serviço, anotândo em registro próprio todas as ocorrências relâcionadas à execuÉo e determinãção. tudo o que
for necessário à regularizaÉo de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

cúusuLA olTAvA - DA SUBCoNTRATACÃO - A subcontratâÉo depende de autorização prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualiÍlcaÉo técnica, além da
regularidade fiscal e trabalhista necessários à êxecuÇâo do objeto.

Parágrafo PrimeiÍo - A Contrâtâdâ, nâ execuÉo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subconlralar parte do objeto deste termo de reÍerência, ate o limite máximo de 30%, com prévia
autoÍizaÉo do Municipio de Chã Grande.

ParágraÍo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçáo, permanece a responsabilidade integral dâ
Contratada pela perfeita execuçáo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontrâtação, bem como responder perante a Contratânte pêlo rigoroso cumprimento das obrigaçôes
contratuais coÍrespondentes ao objeto da subcontratâçáo.

cúusuLA NoNA - DAS oBRtGACÕEs DA coNTRATAoA - É responsabilidade da CoNTRATADA a
execução objeto contratual em estreila observância da legislação vigenie para contrâtáçôes públicás, as
especificaçóes técnicas contidâs no edital e seus anexos, bem como em suâs propostas, assumindo integÍalmente
as seguantes obrigações:

a) Efetuar a entrega do ob.,eto em peíeitas condições, conforme especificaÉes, prazo e local constanles
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constâráo as
indicaçóes refê[entes a: descrição de cada item, modêlo, procedênciâ e prazo de entrega/montagem;
b) No caso da necessidade de auxilio na execuçâo dos trabalhos, fica em responsabilidade da contratada,
a admissão do auxiliaÍ, a coberturâ dê suas despesas, o fornecimenlo de todo o material dê proteÉo
individual - EPl, necessário para execuçáo do trabalho zelândo assim pela integridade do mesmo e a
garantia da qualidade do trabalho realizâdo;
c) Seguir toda a legislaçâo vigente, em especial a CLT, no que diz respeilo à seguÍançâ e higienê do
trabalho;
dI Toda a estrutura deverá ser disponibilizede ê montede,íinstalada no local deÍinido pela Secreta a
solicitante, no Municipio de Chá Grande/PE, sendo que a montagem dêve ser de acrrdo com o indicado
no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cada item para a data do evento, para Íins de vistoÍia e
fiscalização, bem como, ensaios e demais atos necessários à execuÉo do evento, devendo apresentar a
documentâÉo especiÍica exigida item a item a exemplo da ART, Laudo Técnico e outros que o objeto
assim o exigir seguindo o prezo de antecedência deÍinido;
e) Toda a estrutura deveÍá ser desmontâda imediatamente apôs o encerramento do evento, conêndo as
despesas referenles á montagem e desmoniagem por conta da Contratada, bem como o Írete, carga,
descarga, guarda e segurança dos equipamentos e/ou estÍutura anles e após enceríamenlo do evento,
f) Os equipamentos/estrutura e serviços fornecidos/prestados devêráo estar garanlidos contra quaisquer
defeitos inclusive de montagem e desmontagem, correndo à conta da Contratada todas as
responsâbilidades e despesas sobre o fornecimento. instalaÉo, frele, montagem, desmontagem, carga e
descarga, enfm quaisquer outros ônus que porventura possam surgir na execuçáo do contratol
g) ResponsabilizaÍ-se pelos vicios e danos decorÍentes do objeto, de acordo com os arligos 12, 13 e 17 a
27, do Côdigo de DeÍesa do Consumidor (Lei N" 8.078, de 1990);
h) Substituir, reparar ou corÍigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
i) Comunicâr ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a dala da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaçãoi
j) Manter, durante toda a execuçáo do conlrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, todas
as condições de habilitaÇão e qualiÍicaçáo exigidas na licitaÉoi
k) lndicar preposto para representa-la durante a execução do contrato;
l) Não transferir a tercÊiros, por qualqueÍ forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçóes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições aulorizadas no Termo de
ReÍerência ou na minuta de contÍato;
m) Não pêrmitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condiçáo de

do trabalho do menor de dezoitoaprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
n) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos. encargos balhistas, previdenci S
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comeÍciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do conlralo;
o) Arcar com as despesas de frete, carga e descârga inclusive entregas êm Íinais de semana e feriado e
fora do horário comercial:
p) Atender ao chamado do Contralante para assinatura do ContÍalo ou Ata de Regislro de PÍeços no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação por escrito;
q) CoordenaÍ, supervisionar e execular, sob sua exclusiva responsabilidade, os serviços conlratados, bem
como, expressamente reconhecêr ê declarar que assume as obÍigaçóes decorrentes do contrato;
r) É de responsabilidade da Contratada a emissão do Laudo Técnaco e ART de montagem INCLUINDO
ToDAs AS oEspESAS ATTNENTES À EMrssÃo oE REFERIDoS DocuMENTos:
s) Emitir ART e o Laudo Técnico, que deverão ser apresenlados ao Íiscal do contrato até o quinto dia útil
que anteceder o evento.

cúusuLA DÉctMA - DAS OBRTGACOES OO CONTRATANTE - São obngaçóes do Município de Chã
GÍande/PE:

a) receber o malerial/serviço no local, data e horário;
b) verificâr minuciosamente, no prazo fxado, a conformidade dos bens/seÍviços recebidos provisoriamente
com as especiÍicaçôes constantes do Edilal e da proposla, para fins dê âceitação e recebimento definitivo;
c) comunicar à ContÍatada, por escrito, sobíe imperfeações, falhâs ou irregulaÍidades veÍifcadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, atravês de Comissão/servidor
êspecialmente designado;
ê) efetuar o pagamento à Contratada no valor coÍrespondente ao fomecimento do objeto, no prazo e Íorma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

CúUSULA DÉclMA PRIMEIRA - DAS PÉNALIDADES - com fundamento no Art.7' da Lêi Federal n.o
1O.52O|2OO2, Íicará impedido de licitar e conlratar com a Administraçáo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem preiuízo de multa de até 30% (trinta poÍ cento), do valor estimado para ARP ê demais
cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação Íalsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Náo assinar a Ata de Registro de Preços e Conlralo no prazo eslabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo,
0 Não manliver a proposta;
g) Deixar de entregaÍ documentaÉo exigida no certame;
h) Cometêr fraude fiscal;
i) Fizer declâraçáo falsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas desoitas nas alineas "a", "d",'e','f,'9"; "h'e'i", será aplicáda multa de no
máximo 30% (trinta por cento) do valor do mntrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto nâ alinêa "b", estará crnÍigurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem câusã justiÍicada, a execução do contÍato, após 07 (sete) dias, contados da data
conslante na ordem de fomecimento;

b) Deixar de realizar, sêm causa justiflcada, as obrigações deÍinidas no contrato por 03 (tÍês) dias seguidos
ou por '10 (dez) dias inlercalados.

Parágrafo Têrceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razáo de falha na execuÉo do contrato, de
que tratâ a alinea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execuÇão do contrato previsla no subitem "c'estará mnfigurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçóes previstas na tãbela 3 do item Parágrafo SeÍo desta
cláusula, respeitada a graduaÇâo de infÍações conforme a tabela '1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnfraÇão Pontos da lnfraqão
2'1

2 3l\
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Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurâdo quando a Conlralada
executaÍ atos tais como os descritos nos ârtigos 92, paÍáüaÍo único, 96 e 97, paÍágÍalo único, da Lei no
8.666/1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento dâs obrigaçóes contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

PARA OS ITENS A SE IR DEIXAR DE:

Parágrafo Sétimo - A sançâo de multa poderá ser aplicada à Contratada juntâmenle com a de impedinrento de
licitar e contratar estabelecida no CápuÍ desta cláusula.

Parágrâfo Oitavo - As infraçóes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicação da penalidade, a Contratada mmeteÍ a mesma infraÉo, cabendo a aplicaÉo êm dobro das mullas
corÍespondentes, sem preiuízo da rescisão contratuâ1.

PaÍágíafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo AdministÍativo de Aplicáção de

Gra u Correspondência
I 0,270 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obÍigaÇão
2 q,4% soble o vêlqr da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÉo
3 0.87o sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqâÇão
4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumpramento da obrigaÇão
5 3,2yo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇão
6 4,00/o sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇáo

Item DescriÇão Grau lncidência

1
Execular fornecimento incompleto, paliatavo, provisório como por câráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposiÇão complementaÍ. 2 Por Ocorrência

2
Fornecer inÍormaÇão péríida de foÍnecimento ou substituiÍ mâterial
licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, saivo molivo de Íorçâ maior ou câso fortuito,
os fomecimentos contratados.

6
Por dia e por tareÍa
designada

4 Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do ob.ieto do
contrato.

5

5
Recusãr a execução de fornecimento determinado pela Fiscalização,
sem motjvo justificâdo. Por Ocorrência

6
Permitir situaçáo que crie a possibilidâde de causar ou que cause dano
fisico, lesão corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contralo, sem autorizaÇáo prévia. 1

Por item e por
omrrência

I Manter a documentaÉo de habilitaÉo atualizada 1
Por item e por
ocorrência

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalizaÇão.

,1 Por Ocorrênciâ

'10 Cumprir determinação da FiscalizaÉo para controle de a@sso de seus
Íuncionários. 1 Por OcorÍência

11
Cumprir deteÍminaÉo formal ou instÍuÉo complementar da
FiscalizaÇão.

2 Por Ocorrência

12
CumpÍir quaisqueÍ dos itens do contrato e seus anexos náo previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmenle notiÍicada pela
unidade fiscalizadora.

3
e porPor item

ocorrência

13
Entregar a garantia conlratual eventualmenle exigida nos termos e
prazos estipulados.

1 Por dia

Penalidade - PAAP, devendo seÍ observado o disoosto no Decreto Esiadual no 19112015 e no Decreto Estadual
no 44.948t2017

U.i,ll{.
chã

Por Ocorrência

AV. Sôo Joté, n" l0l, CênlÍo, Chô GÍondê.PE, CEP 55.ó36.m0 | IeleÍone:81 3537-l140 | CNPJ: I1.(x9.80ó/mol -tO
E-moll ouvldoÍlo@chogronde.pc.gov.bÍ | SnG www.chqgÍondê.pc,9ov.bt



Uta l$* lh+0+c
Chã Grande

PaÉgrafo Décimo - A critério da autoridade comp€tente, o valoÍ da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao contratado.

Perágrafo Oécimo Primeiro - Após esgotados os meios dê exêcução direta da sanção de multa indicados no
Parág.aio Dêcimo acima, o contratado será noliÍicado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicaÇáo oficial.

Parágrefo Décimo Sêgundo - Dêcorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçôes excepcionais devidamenle motivadas,
eÍetuar a retenÉo cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

cúusula DECIMA SEGUNDÂ - oA RESCISÃO - A inexecuÇão total ou parcial do presente conlrato ense,aÍá
a sua rescisão, com as crnsequências contÍatuais e âs previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemento imDutável à contratada - O contratanle poderá rescindir
administrâtivamente, o presenle Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8 666/93 sêm
que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÉo, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo
administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmentê, mediante a ocorÍência da
hipôtese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;
reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administraçáo. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Parágrâfo QuaÉo - Este Contralo poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaÉo proc€ssual
vigente. Artigo 79, lll da Lêi 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamenlo nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8 666/93, sem que haja culpa da conlratada será esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágÍafo 2o da Lei8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundâmentada
Artigo 79 parágrâÍo 1" da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CoNTRATO - Constituirá encargo exctusivo da
contrâtada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto desle ContÍato.

Parágrefo Único: Seráo da contÍatada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
íiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cLÁUsuLA DÉclMA QUARTA - Dos RECURSoS oRÇAMENTÁR|oS - As despesas decorrentes deste
contratocorreráoporcontados,ec@oo_SecretâriadeAdminiStraçáo_
Unidade: 4001 - Secretaria de AdminislraÉo - Atividade: 04j22.402.2104 - Manutenção da Secretaria de
Administração - Elemento de Despesa: (517) - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

cúusuLA DEcIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que vieÍ a sofrer o contratanle, ou terceiros, em râzão de açáo ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominações conlratuais ou legais a que estivêr sujeita; não
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscâlizâção ou o acompanhâmenlo pelo conlralante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

CúuSula DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSC|MOS E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrâfo primeiro do artigo 65 da Lei no
8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA . DAS ALTERAÇOES _ AS AITETA ções, porventuÍa necessárias, ao bom, e Íiêl
cumprimento do objeto deste Contrâto serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através dê TeÍmo
Aditivo.

CúUSULA DÉclMA OITAVA - oo FORO - O Foro do presenle Contralo
excluido qualquer outro.

o da comarca de GÍav

AV. Sõo José, n" l0l, Cento, Chô Gíonde-PE, CEP 55.63ó-000 lleleíone:81 a537-Il/rc | CNPJ: I l.(Xt.8oó/fitol -90
E-moll ouvldoÍlo@chogronde.pê.9ov.bÍ | Sllê www.chogíondê.pê.gov.bÍ



Chã Grande
Uri ,lr.l'.t thLl,r..

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presenle Contrato em quatÍo vias de igual teor, e para um só efêito
legal, na presença das testemunhas que também assinam.

Secretário de Educaçâo, Esportes, Cultuía, Turismo
e Juventude

Reja neC

-n-1
ndes de

CP FNO
Ordenador de Despesa
Secretário de Governo

NOM
CPF: 3.'153.+ 91.510a

AeatS**S;
cPF/ÍÜlF No d27.009.264-í 2

Ordenedor dê Despese

ELLO3 PROMOçOES E EVENTOS
de Souza
EIRELI ME

into de

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

E

7ou st.9çVr"q

AV. Sõo Jo3é, n" IOl, Cênho, Chõ GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-(m I IeleÍone:81 3537-t lrl() | CNPJ: I r.(X9.80ó/ürOl.?0
E-moll ouüdoílo@chogÍonde.pê.9ov.bÍ | Slle wwwchogÍondê.pc.gov.bú


