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/ h Lri

coN'tRAToìt'.,tazt2o1s
pRocESSo
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007/2019, DA

SECRETAFIIP. OE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DA PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO
Do pRocESSo LtctrA'rónlo No oo7/20i9, pRecÃo PRESENcIAL N"
IrrlÃo/pe,
02512018

exrRliol

comnnnçÃo DE EMPRESA
especralráon Eil rnesrlçio DE
SERV|çOS

PARA

locação

ESTRUTURAS DIVERSAS,

DE

MATERIAIS,
OBRA
TIIÃO
EQUTPAMENTOS
ESPECIALIZADA PARA ATENDER AOS

E

DE

DIVERSOS EVENTOS, NO IrlUtttCípto.oo
pAULrsrA/pE, euE cELEBRAM o nruNlciplo
DO PAULTSTA E A EMPRESA BH SERVIçOS
EM'soNoRzeçÃo LTDA - ME, NA FoRMA
ABAIXO:

,.

O llUHlCíplO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhães, s/no, Centro, PaulistalPE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com sede Avenida Prefeito Geraldo
Pinho Alves, 222 - Maranguape | - Paulista/PE, neste ato representada, por seu Secretário, nomeado
através da Portaria no.999/20'i9, Sr. Jorge Rocha Leite Júnior, brasileiro, casâdo, publicitário,
portador da Cédula de ldentr'..iade n' 4481830 SSP/PE, inscrito no CPF/I/F sob o n'. 847.827 .654-87,
nos termos do Decreto Municipal no 2012017, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE,

doravante denominado simolesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: BH SERVIçOS EM SONORIZAçÃO LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF 10.288.23610001-29, com sede na Âvenid,aGovernador Carlos de Cavàlcante,
3995, sala 27,Caixa Postal 271,Casa Caiada, Olinda/PE, CEP: 53.040-000, neste ato, representada
pelo sócio administrador, o Sr. Bruno Henrique de Lima Figueiredo, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de ldentidade no 4.657.085 SSP/PE, inscrito no CPF/MF no 888.354.304-10,
residente e domiciliado na Rua Cuiabá, 2346, Afrto. 803, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE. rìEP:
54440-130 doravante denominado CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente
instrumento c')ntratual, de acordo com o Processo de Adesão no. 03í2019 à Ata de Registro de
Preço:i no. 007/2019, da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes da Prefeitura de Vitóna cle Santo
Antão/PE, extraída do Processo no. 065/20í8, Pregão Presencial para Registro de Preços no.
02512018, conforme proposta de preços da CONTRATADA e mediante as seguintes cláusula.s e
condições que mutuamerrte outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus
sucessores, com observância das disposÍções contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sujeitando-se às normas dos su..,ramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos dut direito
público e, supletivamente, os prircípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito grivado.

GúUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAçÃO
Fundamenta-se o presente instrumento no processo de Adesão no. 035/2019, amparado no aÉ.22, $
1o aoTo do Decreto Fedelal no.7.892 de23 dejaneiro de 2013, à Ata de Registro de Preços no.
A07l2D1g da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes da Prefeitura de Vitória de Santo Antão/PE,
extraÍda do Processo no.065/2018, realizado sob a modalidade de Pregão Presencial n".02512018,
sob autorização do Secretário de Cultura, Turismo e Esportès da Prefeitura de Vitoria de Santo
Antão/PE, Marcos Evandro Lins da Rocha em resposta à solicitação da GONTRATANTE, através do
Oficio no. í321201S datado de 11 de novembro de 2019, que fazem parte deste contrato, nos termos
do processo de adesão, inclusive a proposta da GONTRATADA, independente de transcrição.

cLÁusuLA SEGUNpA - DISPOSIçÕES pneUMINARES
2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos:
a) O Processo de Adesão n'. 035/2019 à Ata de Registro de Preços n'. 007/20í9, da
Secretaria de Cultura, Turismo e Esoortrjs da Prefeitura de Vitória de Santo Antão/PE, extraída
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para Registro de Preços no' 025/2018' com
do Processo n". 065/2018, Pregão Presencial
e curtura do MunicÍpio do

Econômico,lurismo
tïïff:i,ï:r"#tá:ï::[ii'Ílï31;"""orvimento
contratual, exarada no Ofício no 340/20í9'
paulista para lavratura deste instrumenio

GLAUSULA QUARTA

DO OBJETO

-

CúIJSUI-A TERCEIRA

-

DOS PREçOS

(cento e cinquenta
4.1. O valor total do presente contrato é de R$157'660,00
e tabela abaixo
TADA
CONTI
proposta
da
e sessenta e reais),.ãniòtÃ"

e sete mil' seiscentos

OTA PRINCIPAL

f

DlsclPilNADoR

DisciPlinadores

R$ 18,00

permitindo

a

R$ 29.160,00

visibilidade deste, entre

outras Íuncionalidades. Por diária.

xvttt- tocnçno DE DIScIPLINADoRES
I--ore

DisclPLlllADõR

-

DE ATÉ 25%

- c(

Disciplinadores

R$ 9 .720,00

permitindo

a

visibilidade deste, entre

outras funcionalidades. Pqr diária,

@orAPRlNclPAL
ITEM
1

UNIDADE

DESCRTçÃ0

QTD.

VALORES (R$)
TOTAL
UNITARIO

E

Telão em Led em alta definição com
brilho 5000 nits, medindo 01 x 01 (01

placa) metros incólumes. Com
equipamentos necessários
transmissão

de

imagens

Para
e

DIARIA

311

R$ 190,00

R$ 59.060,00

ao vivo

também toda estrutura necessária para

@ãga|hães,s/nCentro._Pau|ista/PEcEP53.401441.
Fone3433-b072E-mait:oaulista@paulist
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montagem e desmontagem por conk da
contratada.

TOTAL LOTE:

LoTE XX

-

LoCAÇAo DE TELAo

ITEM
1

-

59.090,00

COTA RESERVADA DE ATE 25%

UNIDADE

QTD.

DIARIA

103

VALORES (R$)
TOTAL

UNITARIO

Telão em Led em alta deÍinição com
brilho 5000 nits, medindo 01 x 01 (01

placa) metros incólumes. Com
equipamentos necessários parc
transmissão

de imagens ao vivo

e

R$ 190,00

R$ 19,570,00

TOTAL LOTE:

't9.570.00

também toda estrutura ndcessária para

do painel. Por diária, com
montagem e desmontagem por conta da

fixação

contratada.

LOTE

XXVlll- LOCAÇAO DE GRIDS
DESCRTçÃ0

ITEM
1

GRIDS: 01 metro de grid Q30 todo em

LoTE XXX
ITEM

-

VALORES íRSì
TOTAL
R$ 50,00

R$ 12.000,00

TOTAL LOTE:

12,000.00

240

DIARIA

LoCAÇAo DE PRATICAVEIS

DESCRTçÃ0

PRATTCAVEIS FIXO:

PARA MEl, ME e EPP

QTD,

alumÍnio.

1

- COTA EXCLUSIVA

-

CoTA PRINCIPAL
VALORÉS (R$)
TOTAL

QTD.

Em

UNITARIO

estrutura

metálica tubular, medindo 06x06m,
altura 1,00m. Coberto com tenda chapéu
branca, com
bruxa

de

fechamentos

de cor

DIARIA

R$ 1.500,00

R$ 12.000,00

R$ 130,00

R$ 16.120,00

TOTAL LOTE:

28.120,00

de frente e laterais'de

lonas com as logomarcas do evento.
2

PRATICAVEIS Pés reguláveis de até

1,O0metro, medindo

no

mínimo

124

DIARIA

2xix0.5m cada oor Diária.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
5.1. As despesas com a presente contratação serão custèadas com a seguinte Dotação Orçamentária:
de

Turismo e Cultura

Nota de Empenho n'2019-000002033

- Promoção de Eventos e Açoes TurÍsticas
Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de ïerceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1 0010000 - Recursos Ordinários - Tesouro
Valor empenhado: R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos reaisÌ
Atividade: 4053

PARAGRAFO ÚtttCO: 'A CONTRATANTE se obriga a emitir no próximo exercício financeiro, em razão
de créditos orçamentários, o empenho suplementar relativo às despesas desta òontratação.

Praça Agarnenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441.
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clÁusuu srxra - Do LocAL

DE

F qã

luníotcos

ExEcuçÃo Dos sERvtços

6.1. Os serviços seÍão executados nos locais das festividades conÍorme às necessidades e indicação
da Secretaria de Desenvolvirnento Econômico, Turismo e Cultura.

cúusuu

sÉrrua -

DAS

coNDrçoEs DE PAGAMENTo

7.1. A Secrêtaria dè Desenvolvimento Econòmico, Turismo e CultuÍa providenciará empenho para
cobrir os pagamentos dos servrços a serem executados.

7.2 O pagamento será efetuado no prazo de até 60 (sessenta) dias, após a execução do objeto,
mediante a apresentação da nota Fiscal Eletrônica, contendo o devido atesto do órgão responsável
pelo acompanhamento da execução do contrato.

7.3. A SecretaÍia de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura se reserya no direito de
suspender o pagamento sê o objeto estiver em desacordo com as especificaçóes constantes no Termo

de RefeÍència do Processo no, 065/201E da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes dâ Prefeitura
de Vitória de Santo Antão/PE.

oravl - DA FrscALrzAçÃo

crÁusura

8.1. A fiscalização do objeto seÍá exercida pela Secretaria Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Cultura, por meio de unidade competente na forma que lhe convier;
8.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exeÍcer a mais ampla e completa fÌscalização;

8.3. A supeÍvisão por parte da Secretaria Desenvolvimento Econômico, Turiamo 9 Cultura, sob
qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA, na perfeìta execução de
suas tarefâs.

CLÁUSULA NONA

-

DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

9.'1. Constituem obrigaçóes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 09 e 70 da Lei
8.666/93, as seguintes:

n'

9.1.1. Executar os serviços nos dias e horários e local estabelecido pela Secrotariâ dê
Desênvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, de acoÍdo com a Ordem de Serviço emiüda
oelo setoÍ comoêtente.

9.1.2. O rosponsável pela estrutura dêverá instalar no mínimo 02 extintores de CO2 e 02
do água pressuÍizada em local bem visível de fácil, acesso conforme NT 12I sinalizado
conforme a NT í4 (Sinalização de emergéncia). Devará entregar ao agantê do CoÍpo de
Bombeiros as Notas Fiscais dos rèferidos Extintores, das luminárias de emergência e da
sinalização de emorgência. D€verá èntregar ainda ART das instalaçõos elÓtÍicas
conforme NBR 5410 s da sonoÍizacão. Na estrutura ainda deverá conter coÍrimão nas

escaoas.
9.'1.3 Será de exclusiva e intêgral responsabilidade da CONTRATADA a rêgularização e
emissão de todos e quaisquer documentos n€cessários Para o inÍcio e continuidade dos

gerviços, perante os óÍgãos comPotentes (ComPanhia Enorgótica de Pernambuco '
Celpe, CREA/Art's, Corpo dc Bombêiros, DETRAN, CPRH e quaisqueÍ outros que
v€nham a exigirtais.regularizaçõss.
9.'1.4. ResponsabilizaÍ-se por todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas'

transportes, todos os demais serviços e utensílios necessários à execução do objeto deste
contraÌo.

Praça Agamenon lvlagalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441.
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9.'l'5. Responsabilizar-se , por tÒdas as dêspesas com mão de obra, incrusive obrigações
soctats e rabâtnislas, seguros contra acidenles, gstadias, viagens, tributos, frêteg, canetos, e
demais despesas relacionadas à prestação dos serviços.
9.1.6. Arcar com despesa decoÍrente de qualquer infração praticada pof seus empregados no
exercÍcio das etividâdes, e rêsponder por danos, bens materiais e avarias que venhãm a ser
causadas pof seu9 empregados ou preposto à CONTRATANTE e/ou a terceiros, desde que
fique comprovada sua resgonsabilidade.

9.í.7. A contratada

devêrá entregar o obj€to no prazo máximo de até 4g (quarenta e oito)

horas antes da realização do evento.

9.1.7.1, Repàrar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo máximo de 02
(duas) horas contadas da solicitação do setof responsável, as suas expensas, no todo
ou em parte, os serviços em que se veritìcarem vÍcios, defoitos ou incorroções,
resultantes de eno ou falha de execução, salvo quando o defeito for, comprovadamènte,

provocado por uso indevido, sem ônus para a CONTRATANTE
Desonvolvlmento Econômlco, Turismo ô Cultòrr.
9.1,8. Se responsabilizar

.por

evento.

e S€cretarla

d€

toda a montagem e dôsmontagem da estrutuÍa no local do

9.1.9. Garantir o Íuncionamento dos equipaÉrentos, em perÍeitas condiçÕes, durante a
realização do evento, devendo repor de imediato qualquer squipamento que não esteja
atendendo às condiçÕes de execugão dos serviços, a Íìm de evitar descontinuidâde na
prestação dos serviços.

9.1.10, Obedecer às órientações dos técnicos da SecÍêtarla de Desenvolvlmento
Econômico, Turlsmo 6 CultuÍa, especiÍìcações e atendimento às normas da legislação ôm
vigor, bem como executar os serviços sem causar transtornos à população.
9.1.11. Manter preposto com qualiÍìcação técnica espêcifica na área dos seÍviços designedos
a representá-la FErante a S€cr€tàda de Oesenvolvlm€nto Econômico, Turbmo e Cultutr no
atendimento de todas aé solicitações e acompanhamento das stividad€s desenvolvidas, sem
ônus para a CONTRATAÌ{TE, devendo disponibilizar tslefones, coneio eletrônico e fax para
contato em caso de necessidade de assistência técnica conetiva,.comunicando à S€cÍ€tarla
de DssonvolylmèrÍo'Econômico, TuÍbmo e Cuftura quaisqueÍ alterações.

9,1.12. Atender prontamente

a

qualquer solicitação da Fiscalização da SecÍ€taÍla de

Des€nvolvlmento Economlco, Turismo o CultuÍ. para execução dos serviços, cumprir todos
os prazos e demais orientações fomecidas pela SacÍ€trrla d€ Decenvolvlmento Econôínico,
Turismo e CultuÍa, respeitar o sisiema de segurança da GONTRATANTE, e Íomecertodas as
inÍormações solicitadas pela mesma.

9,í.13. Adotar as medidas de segurançÉ necessáÍias âo bom andamento dos serviços, à
preservação dos bens da GONTMTANTE, ao combato a incêndios, bem como de teÍcsiros.
9,1.14. Rosponsabilizar-se por quaisquer acidentes quê venham a ser vÍtimas empÍegados
quando em serviço, por tudo quanto às leis tr'abalhistas e pÍevidenciárias lhes assegurem e
demais exigências legais para o exercício da atividade.

9.1,15, Submeter à CONTRATANTE poÍ escrito, solicitação para retirada de quaisquer
'6quipamentos de suas dep6ndências, bem como proceder à sua devolução, no piazo fixado.

9.'1.10. Responsabilizar:se, permanentemente, pela $uarda, vigilâneia, èeguran9,

manutenção, instalação ô desinstalâ9ão dos squipamentos, mat€riais e ferramentas utilizadas
para a pÍastaçãode serviços, não cabendo à CONTRATANTE arcar com qualquer despesa
relativa a danos, desaparecimenlo, roubo ou Íurto dos equipamentos, mateíiais e fenam€ntas.
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9.1.í 7. Apresentar, juntamente com as notas fiscais/Íaturas, os originais, e entregar as cópias,
das Guias de Recolhimento das Obrigações Sociais (a exemplo de INSS e FGTS).
9.1.18. Comprometer-se a não veicular, em hipótese alguma, publicidade ou qualquer outra
infoÍmação acerca das atividades objeto desta contratação, sem a prévia autorização da
CONTRATANTE.

9.í.19. Prestar êsclaÍecimentos à Secretaria de Desonvolvimonto Econômico, TuÍismo s
Cultura sobre eventuais âtos e fatos desabonadores noticiados que a envolva
indeoendentemente de solicitacão.
9.1.20. Não executar alteÍação ou acréscimos nos quantitativos e serviços sem a competente
autorização prévia por escrito da Sôcretaria de D$ènvolvimento Económico, Turismo e
Cultura,
9.1.21. Os funcionários da CONTRATADA dèverão se apresentaÍ para prestação dos serviços
identificados poÍ cÍachás.

GúUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
í 0.1 . Constituem obrigações da CONTRATANTE:

10.1.1. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, veriÍicando sempre

o

seu

bom

desempenho;
'10.1.2. Documentar as ocorrências e controlar os prazos de resolução das pendências;

10.1.3, Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive
quan-to à continuidade da prestaçáo dos serviços;

10.1.4, Comunicar às autoridades inegularidades ocorridas
CONTRATADA;

e atos ilícitos cometidos

pela

'10.1.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução da CONTRATADA, em especial

aplicação de sanções, alteÍações e Íepactuações;

10.í.0. Permitir o acesso dos empregados pela CONTRATADA, quando necessário, para
execução dos serviços e prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham a sel
solicitados pela mesma;
10.1.7. RejeitaÍ qualquer equipamento entregue equivocadamente ou em desacordo com as
especificações mÍnimas exigidasi
10.1.8. Efêtuâr os pagamentos nas condições pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

DAS OBRIGAçOES GERATS

11.í. Deverá â CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1í.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor perlencente ao quadro de pessoal
do CONTMTANTE durante a vigência do contrato;
I 1.1,2. Ë expressamente proibida, também, a veiculaçáo de publicidade acerca deste contrato'
salvo se houver prévia autorização da GONTRATANTE;
I 1.1.3. É vedada a subcontÍatação de outra empresa para a Íealização dos serviços objeto deste

contrato

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.40'l-441.
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í2.í. A CONTRATADA

-

DAs oBRTGAçoEs

soclAls, coMERclAls

E

FlscAls

caberá, ainda:

12.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
pÍevislos na legislaçào social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a GONTRATANÍE;

12.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes
estabelecidas na legislação especÍÍica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, for vÍtimas os seus empregados, quando na execução dos serviços a que se dispôe;
12.1.3. Assumir todos os encaÍgos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à prestação dos serviços;
12.'1.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transfere a Íesponsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem
poderá onerar o objeto deste contrato, rczão pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.
12,2. A inadimpÌência da GONTRATADA, com referência aos encargos de que tratae cláusula 13 deste
contrato, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade pgr seu pagamento, nem poderá oneÍaÍ
o objeto deste contrato ou restringir a sua regularização e o seu uso pela Administração.
12.3. Como condição de efÌcácia deste contrato, fìca pactuado no presente que a CONTRATAOA e tão
somente ela, é única e exclusivamente obÍigada ao adimplemento de todas as obrigações assumidas
para com a CONTRATANTE, inexistindo em consequência quaisquer vínculos empregatícios ou de
subordinação dos seus profìssionais e das pessoas poí elâ alocados a obra / serviços para o
cumprimento do objeto deste contrato, seja a que pretexto for.

CLÁUSULA DÉGIMA TERCEIRA
MEDICINA DO TRABALHO

- Do CUMPRIMENTO DAS NORMAS

DE SEGURANçA

E

13.1. A CONTRATADA se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de
segurança e medicina do trabalho, de acordo com as determinações da Lei 6.514 de 22112177 , ficando
de sua única e exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes deconentes de sedescumprimento.

í3.2. Os danos e possíveis indenizações deconentes do descumpriJrìento da cláusula anterior serão
suportados pela CONTRATADA, respondendo â mesma, ainda, pelos prejuízos causados à
CONTRATANTE em caso de interdição ou embargos que venhaÍn a ocorrer poí sua responsabilidade,
assegurada à ampla defesa.

GúUSULA QUARTA

-

DA RETENçÃO DO IR e ISS

14.í, Em relação ao lR, serão observadas as retenções das alíquotas pertinentes a cada caso,
conforme determina a Tabela da Fazenda do Tesouro Nacional, das Pessoas Físicas Prestadoras de
Serviços, bem como os percentuais reÍerentes a Pessoas Jurídicas, de acordo com a natureza dos
ca^,i^^c

^râ<tâ.1^<

14.2. No que se refere ao lSS, será Íetido das Prestadoras de Serviços com sede/localizadas em outro
Ì\,4unicípio, o percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor bruto, salvo no caso específico previsto
no Código TributáÍio Municipal do Paulista e Convênios, quando deverão ser emitidos DAM para

recolhimento,

cLÂuSuLA DÉcIMA QUINTA

-

DA RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste contralo ensejará sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n" 8.666/93.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Pâulista / PE CEP 53.401-441 .
Fone3433-0072 E-mailr ga.g.!SLê@.pe.g.!Sje4 CNPJ 10.408.839/0001-17

IiEFEIÌUiA

lf

DO

Ir I
r(|uilsTo
5ECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICóS

15.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser Íormalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório o a ampla deÍesa.
15.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato UNILATERAL e escrito da Administração,

nos casos enumeÍados nos incisos la Xll e XVll do aÉigo 78 da Lêl FedeÍal no 8.666/93, ou nas
hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.
'15.4. A rescisão ADI\,4lN|STRAT|VA ou AMIGAVEL deverá ser precedida de autoÍìzação escÍita e
fundamentada da autoridade competente.

cúsuLA

DÉcIMA sExTA

-

DAS PENALIOADES

10.í. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato:a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia deÍesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançÕes:

lll

-

advertênciai
multa, nos seguintes termos:
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao ptazo estipulado, de 1% (um por
cento) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 1Q% (dez por cento);

b) pela recusa à entrega, carcclenzada em 24 horas (vinte e quatro) após o vencimento
do prazo estìpulado, de 10% (dez por cento) do valor total contratado;
c) pela demora em corrigir Íalha no serviço, a contar do segundo dia da data da notlficação
da rejeição: 0,3% (zero vírgula trôs por cento) do valor total da nota fiscal, por dia
decorrido:

d) pela recusa a corrigir as falhas no serviço; entendendo-se como recusa a falha ou
deÍeito do produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: l0% (dsz por
cênto) do valor total dã nota Íiscal;
è) pelo não cumprimento de quâlquer condição Ílxada na Lôi Fêderal n'8.006/93, ou no
instÍumento convocatório e não abrangida nos incisos antêrioÍes: 2% (dois Por cênto) do
valor total contratado.

16.2. Suspensão temporária de participar em licitação

e

impedimento

de contratar com

a

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

1ô.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contralar com a CONTTIATANTE enquanto
perdurarem os motivos deteÍminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
pÍópíia autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempÍe que â CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuÍzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no item acima.
1ô.4. As inÍrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometeÍ a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro
das multas conespondentes, sem prejuízo da rescisão contratuali

16.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo adhinistrativo, que pÍeveja defesa
prévia do interessado e recuÍso nos prazos legais, sendo-lhe Íranqueada vista do processo;
1ô.0. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
16.8. Fica a CONTRATANTE, autoÍizada, após regular processo administrativo, em caso de aplicação

de multa à CONTRATADA, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da
garantia deste contrato, ser houver, caso esta tenha sido dada em dinheiro;
10.'11, O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da Íesponsabilidade Por perdas
danos decorÍentes das infrações comatidas.
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17.1O período de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco)dias, a contar
da data de sua assinatura, de 23 de dezembro de 20í9 a 22 de dezembro de 2020, podendo ser
prorrogado nos termos delineados na Lei 8.666/1993.

CLAUSULA DÉC|MA OTTAVA

-

DAS DISPOSIçõES GERAIS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal
n" 8.666/93, e alterações posteriores.

í8.2. Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa,
serão transmitidas por escrito,e òo assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em
duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário.
18.3. Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução dos serviços, será
previamente autorizada por escrito pela GONTRATANTE, após pronunciamento da Fiscalização.

CLAUSULA DÉCIMA NONA
19.1

.

-

DO FORO

As questões decorrentes da execução deste contrato, que não possam ser dirimidas
do Paulista/PE, com

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro)vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Pauf lsta/PE , 23 de dezembro de 20í 9

Turismo e Cultura
Testemunhas:
I

l.cPF/MF

4/2 3"í2- S
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EXTRATO DO CONTRATO
N"

nO

CONTMTO: 182/2019

pRocESSo
Pr{ocEsso DE ADESAO
ADEsÃo Ì{o.035/20í9
Ì{".03s/2019 A
À ATA DE REGTSTRO
REctsrRo DE pRE
PREçOS N.007/20í9, DA SÊCRETAR|A DE CULTURA,
ruRlsMo E EsPoRrEs 0A PREFEITURA oe urónn DE sANro rtrÁope, exruloi oo pÁoCÉsdo uõÉÃóïrô
n;

007t20í9, pREcÃo pRESENctAL No 02s/20,18
FU]{oA]úENTAçÃO LEGAL: art. 22, S 1o ao 70 do Decreto Federat no. 7.892,
CoNTRATADA: BH SERV|çoS Errt s0NoRtzAçÃo LTDA. . ME
CNPJ/MF: 10.288.236/0001-29

OBJErO: Contratação.de EÍnPresa para Instalsção.de Estrutura para as Fs_stlvldadss, No lilunlclplo do paullsta/pE, qu€
colobÍam o munlcípio do paullsta 0 a Emprêse BH SERVIçOS

y.l!91i9l{!.!!

fU SOlOntaçÂO

|_TDA

_tE.

(cento e ctnquenta e sêre m , setscenros ê s€ssenra e reats)
157.660,00
NOTA(S) DE EMPEI{HO: 2019{00002033
ristas) // ELEI,IENTO(S): 3390.39 (oukos Serviços de Terceiros

-

possoas

)dias, contados da assinatura do insuumento contGtual, de 23 de oezemoro

TERMo 0E DEstcNAçÁo DE sERvtDoR PARA FtscALtzAçÃo DE coNTRÂTo

J9lgqtBeqh4 tclte JlinloÍ, Secretário de Secretárid de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Culturã, através do

presente
instrumento, designâ o Servidor infÍa-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalizaçáo do pÍesente Conkato, na forma
dos AÍ,| 67 e 73 da Ler n" 8.666/93, devendo informar à Administração sobre evsntuais vÍcios e inegutaridades, propor solu6es e
sançóes que entender cabível para a regulaÍizaçáo das Íaltas e deíeÍtos observados, @nforme dispostos no contrato referido.
O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo mm a lei no 8.666/93 ou aos termos

e cláusulas do contrato supracilado,

sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos própdos, sem prejuizo das
oor culoa ou dolo tenha dado causa.

resoonsabilidades administrattvas. civil e

)tavícula:

í1?Çot

I

(_
PUBLtcAçÃo No DrÁnro orrcÁL

O.O.]rE.PEfuúM,

0.0.U:

_/

D.O.E.PE (CEPE):

_/
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Prefeitura da Cidade do paulista - CNpJ: í0.408.839/OO0i_17
Secretaria de Finanças
DepaÍemento de Contabilidade

Nota de Empenho No 2033
Data:

23112t2019

Órgão: 26
Unid.Orç. 26.101
Unid. Gestora: 26.101

Programa:

23

Anexo: 0

Valor:

81.200,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - P
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TURISMO E CULTURA - F
PROMOçÃO DO TURTSMO DO MUNtCiptO

2302

695
da Ficha: 1037
Modalidade: 0-Ordinário
Proi/Ativ/Op. Esp: 4053
PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES TURíSTICAS
Elem. Despêsa 3390.39
Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídlca
SubElem. Orç: 0099
sEM APLTCAçÃO
Fonte de Rec.: 100i 0000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 020
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso (TCE) s-Recursos
- (Ordi!ário, não vinculado)
Mod da Licitação
No

o-Sem Licilaçáo

Aditivo

C

No

Data Inicial

Favorec.: 27769 BH SERVTçOS EM
: 1 0.288.2%tO0O1 -29

PFICNPJ

Data Frnal

LTDA - ME

Insc Mun:

Insc. Estadual:

ldent.:

Endereco: AV. GOV. CARLOS DE L|MA CAVALCANTE, SN
Bairro: CASA
Cidade:
CEP:
Fonej OO00O0OOOO

CAIADA
00.000-000

Cód.Banco:

OLINDA
Fax:

Agência:
Histórico:

Valor Unú

Valor Total

Ref.

de empresa cspecrolizada sÍn prestaçào de serv4os para
_contratação
rocaçao dc estruturas drversas- mater ais, equipammtos e mão de obras.
-n.
conforme Adesão de ata de regrstro de preço
0}7l2}lg - oriunda do
Proccsso n'065/2018 - Pregâo Presencial no 025/201g - da pref€itüa de
Vltónoa dg Santo Antão.

SubAçÕes

Saldo Ant. Orç,

264.566,90

ilíic

Em

GOMES SI

prbllxoft.oom bí . Publicsoít Contatiliiladê - veÍsão 2020 1 O 0 -(83)3022{800
PreÍeitlre de Cided€ do Peulistâ CNPJ: 10 404 439/0@117 PÍeçe Agârn€íbn M{alhãês, S/N C€pr 53401220 C€ÍÌtÍo. Pãutistá-pE fonê:

'r.r,/w

Saldo Atual

183.366,90

_/_1

