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Prefeitura do Recite
FtlDdação de Cultul'U Cidade do Reeife

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE

Contrato N°. 975/2014, de Prestação de Serviços que entre si celebram a
Fundação de Cultura Cidade do Recife-FCCR e a empresa ADSERV
EMPREENDIMENTOS E SERViÇOS LTDA, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, a FUNDAÇÃO DE
CULTURA CIDADE DO RECIFE, com sede na Av. Cais do Apoio, na. 925, 150. andar, bairro do Recife;
nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o na. 11.508.942/0001-00, neste ato representada pelo seu Diretor
Presidente, Sr. Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no
CPF/MF sob o na 022.946.274-07, portador da Cédula de Identidade na. 4.784.991 - SSP/PE, endereço
profissional à Av. Cais do Apoio, na. 925, 150. andar, bairro do Recife, Recife-PE, CEP 50.030-903 e sua
Gerente Geral de Administração e Finanças, a Sra. Fernanda Menezes Teixeira, brasileira, solteira,
advogada, inscrita no CPF/MF sob o na. 583278944-04, portadora da Cédula de Identidade na. 3.213.750
SDS/PE, endereço profissional à Av. Cais do Apoio, nO.925, 150. andar, bairro do Recife, Recife-PE, CEP
50.030-903, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ADSERV
EMPREENDIMENTOS E SERViÇOS LTDA, CNPJ na. 08.362.490/0001-88, com sede na Rua São Miguel,
na. 565, bairro Amara Branco, Olinda-PE, CEP 53.120-175, fone na. (81) 3439-1930, representada pelo Sr.
John Tcharles Aviles da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o na. 048.508.974-
28, portador da Cédula de Identidade na. 565.882.6-SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa,
na. 442, ap. 203, Jardim Atlântico, Olinda-PE, CEP 53.140-050, telefone para contato na. (81) 9941-5757,
Correio Eletrônico: comercial@adserv ..com.br, nesta cidade, doravante denominada(o) CONTRATADA,
celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e
reciprocamente outorgam e aceitam, em conformidade com os preceitos de direito público, além dos
especificamente previstos na Lei na. 8/666, de 21 de junho de 1993, no que couber a Lei na. 10.520/2002,
Decretos Municipais nas 19.789/2003, 22.592/2007, 27.070/2013, Lei ComR!flmentar na. 123/2006, e
demais normas aplicáveis à matéria, mediante Processo Licitatório n°(g.20/2014) na modalidade Pregão
Eletrônico na. 011/2014-CPL/FCCR, vinculado à Proposta da CONTRATADA, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito público.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste Contrato os serviços contínuos de apoio técnico, operacional
e administrativo às atividades da CONTRATANTE, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I, do
processo licitatórioe a proposta da CONTRATADA, documentos que integram este contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os acréscimos não previstos na caracterização do objeto, contido nesta cláusula,
e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados com base em Relatóíio da CONTRATANTE e
mediante prévia e expressa autorização do Diretor Presidente, sob pena de nulidade, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A efetivação dos serviços de que trata esta Cláusula dar-se-à no estrito
cumprimento do contido na Proposta da CONTRATADA anexada a este instrumento.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - O regime de execução de que trata este Contrato é O· da execução indireta em
conformidade com o Termo de Referência e demais anexos do edital do processo licitatório, observando-se
as disposições contidas neste Instrumento Contratual.

DO PREÇO / CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 317.779,67
(trezentos e dezessete mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), perfazendo
o valor global deste contrato em R$ 3.813.356,04 (três milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e quatro centavos), por crédito em conta bancária, mensalmente, até o 100 (décimo)
dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante a apresentação' da nota fiscal/fatura
correspondente, devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, M
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comprovando a efetiva realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores constantes do presente contrato só serão pagos, mediante a
efetiva solicitação e utilização dos serviços pela contratante. A CONTRATADA deverá apresentar,
juntamente com a nota fiscal/fatura dos serviços, originais ou cópias autenticadas dos çomprovantes de
pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos serviços, apresentando recibos de
salários pagos, cópia autenticada da folha de pagamento, comprovação de pagamento de vale-transporte e
vale-refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado na nota fiscal e fatura apresentada;
comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as cópias das guias
autenticadas, referente aos empregados utilizados na prestação dos serviços, bem como os comprovantes de
quitação das obrigações trabalhistas, em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior,
observadas as formalidades legais ..

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos E) Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES deverá apresentar,
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente copia da Relação de
Empregados - RE, constantes do Arquivo do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - SEFIP.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeçam a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à CONTRATADA, pelo Gestor deste Contrato e o pagamento ficará pendente até que
se providenciem as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE. '

DOS PRAZO~

CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato vigorara pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o
dia 11 de outubro de 2014 e termo final dia 10 de outubro de 2015, podendo ser prorrogado na forma do
art. 57, 11, da Lei Federal na 8.666/93. '

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Utilizar-se-á como índice para reajuste, na hipótese de prorrogação e desde que
o prazo da prestação dos serviços ultrapasse 12 (doze) meses, o índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA fornecido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme Decreto
Municipal nO 23.127, de 17 de outubro de 2007, aplicado sobre o Montante "B", sendo o Montante "A"
reajustado no mesmo índice do Dissídio Coletivo da Categoria empregada na execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O percentual de reajuste para o montante "A" da planilha de custos será limitado
ao correspondente aumento da categoria objeto do contrato e não poderá exceder o percentual de variação
do salário mínimo do período, conforme prescreve a Decreto Municipal na 23.127 de 17 de outubro de·2007.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajuste do montante "B" da planilha de custos obedecerá à variação do IPCA,
nos termos do Art. 40 do Decreto Municipal na 23.127/07, observada a periodicidade estabelecida no §3° do
Art. 50 do referido Decreto.

~ARÁGRAFO QUARTO - Será admitida repactuação, conforme previsto no Art. 60. do Decreto Municipal na.
23.127 de 17 de outubro de 2007.

• I
PARAGRAFO QUINTO - Na hipótese de prorrogação do contrato e desde que o prazo da prestação dos
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serviços ultrapasse 12 (doze) meses, a repactuação deve ser pleiteada até a data da prorrogação contratual
subseqüente ao surgimento do direito da repactuação, sob pena de perda do direito à repactuação que seria
devido até a prorrogação. .

PARÁGRAFO SEXTO - Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite imposto pelo § 1° do art. 65 da Lei n°.
8.666/93.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Durante a vigência deste contrato, os funcionários' da CONTRATADA ficarão à
disposição exclusivamente da CONTRATANTE, ficando vedado à CONTRATADA utilizar ou ceder a terceiros
a utilização do objeto deste Contrato.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - No ato da assinatura deste Contrato, bem como na hipótese de prorrogação do
mesmo, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE comprovante de garantia de execução
contratual no valor de 1% (um por cento) do valor deste Contrato, em qualquer das modalidades previstas
no parágrafo 1°. do artigo 56 da Lei nO8.666/93, com prazo de validade, no mínimo, igual ao prazo de
vigência deste Contrato acrescido de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO - Verificado o cumprimento das obrigações contratuais, a garantia contratual será
'devolvida, mediante requerimento da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias contados do termo de
recebimento definitivo do objeto.

DO PRAZO E CONDiÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA SEXTA - O prazo para início da execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias úteis,
contados a partir da data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços deverão ser executados de acordo comas exigências do Termo de
Referência Anexo I do processo licitatório.

PARÁGRAFo' SEGUNDO - Os serviços serão realizados nos horários e locais descritos no Termo de
Referência.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão ser executados às custas da CONTRATADA, em
obediência às normas legais pertinentes e conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência
e anexos do processo licitatório.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE, nos locais
especificados nas ordens de serviços emitidas pela Gerência competente da CONTRATANTE, ficando
vedada a realização de quaisquer serviços não autorizados previamente através de OS, na forma deste
Paráqrato,

I - A realização dos serviços é prevista nos seguintes locais:

-, LOCAL ENDEREÇO
Sede da FCCR Cais do Apoio, 925 - Recife Antigo I

Teatro Barreto Júnior Rua do Estudante Jeremias Bastos, sln - Pina.
Teatro do Parque - Rua do Hospício, sln - Boa Vista
Museu Murillo La Greca Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366 - Pamamirim
Museu de Arte Popular Pátio São Pedro, Casa 49 - São José
Memorial Luiz Gonzaga Pátio São Pedro, Casa 35 - São José
Memorial Chico Science Pátio São Pedro, Casa 21 - São José

~ Escola de Frexo Maestro Femando Borges Rua Castro AI-.es, 440 - Encruzilhada
Centro de Design I Pátio São Pedro, Casa 10 - São José' ,

Centro de Artes Visuais Pátio São Pedro, Casa 11 - São José
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II - A empresa deverá realizar os serviços com utilização de profissionais devidamente
qualificados e habilitados para a execução das atividades, de acordo com as exigências legais requeridas
para as respectivas atividades, inclusive registros em entidades profissionais competentes, quando for o
caso.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá garantir a manutenção dos serviços com os profissionais
nos locais especificados na ordem de serviços - OS, obrigando-se a substituí-Io(s). no prazo de até 02(dois)
dias, após a notificação da CONTRATANTE, por outro(s) com a mesma capacidade, no caso de necessidade
de afastamento ou ausência do profissional, por qualquer motivo que o impeça de realizar as atividades, sob
pena de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO - O serviço será executado por profissionais da CONTRATADA postos à disposição
da CONTRATANTE, nas instalações indicadas pela CONTRATANTE sem prejuízo de outros que venham
a surgir no curso da vigência contratual.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração não emitirá qualquer ordem de serviço sem a prévia existência do
respectivo crédito orçamentário.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA convocada na forma do parágrafo anterior que não comparecer,
no prazo de 03 (três) dias úteis, para retirar a ordem de serviço, recusar-se a assinar este Contrato, quando
for o caso, ou não cumprir quaisquer das obrigações estabelecidas neste Instrumento, estará sujeita às
sanções previstas no mesmo. -

PARÁGRAFO NONO - Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a
ocorrência à CONTRATANTE e solicitar indicação da próxima licitante a ser destinada a ordem de serviço,
sem p~ejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de sanções.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A ordem de serviço será formalizada por intermédio de:

I - nota de empenho, quando a prestação dos serviços for de uma só vez e não houver obrigações futuras;

11- nota de empenho e contrato, quando se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras;

111- A CONTRATAD~ ficará obrigada a atender a todas as ordens de serviços efetuadas, durante a vigência
deste Contrato, mesmo que a prestação dos serviços esteja prevista para data posterior a do seu
vencimento.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA - O objeto será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação
financeira municipal, nas seguintes condições: .

a) recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as
especificações;

b) recebimento definitivo após a verificação do objeto e sua conseqüente aceitação pela
Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos serviços executados,
devendo a mesma, substituir, no prazo de a1é24 (vinte e quatro) horas, após a notificação da Administração,
sem ônus adicional para a CONTRATANTE, qualquer funcionário que apresentar inconformidade, sob pena
de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as
condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CONTRATOS/C.97S.2014·SERVlÇOS CONTiNUOS DE APOIO TÉCNICO. OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO·COMISSÃO PERMAN.ENTE DE LICITAÇÕES CPI..-
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CLÁUSULA OITAVA - Os recursos alocados para a realização do objeto desta contratação são oriundos da
Dotação Orçamentária nO6201.13.0392.1.211.2.723-Elemento de Despesa n?3.3.90.37 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

;'

CLÁUSULA NONA - O regime jurídico deste Contrato confere ao CONTRATANTE as prerrogativas
relacionadas no art. 58 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA· Constitui obrigação do CONTRATANTE, além da constante do art. 66 da Lei n°
8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e
fiscalização dos tributos municipais, das características e dos valores pagos referentes à liquidação da
despesa deste Contrato, além de:

I - assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;

11 - documentar as ocorrências e controlar os prazos de resolução das pendências;

111 - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade
da prestação dos serviços;

IV - comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela CONTRATADA;

V - emitir pareceres em todos os atos relativos à execução deste Contrato, em especial aplicação de
sanções, alterações e repactuações da mesma;

VI - permitir o acesso dos empregados pela CONTRATADA, quando necessário, para execução dos serviços
e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos mesmos;

VII - rejeitar qualquer serviço em desacordo com as especificações mínimas exigidas;

VIII - efetuar os pagamentos nas condições pactuadas;

IX - notificar a CONTRATADA quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser
repassada via fax ou retirada pessoalmente pela CONTRATATA;

X - notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

XI - promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados no art. 59, § 2°
do art. 79 e art. 109 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes dos
artigos 55, XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n° 8.661;3/93:

I - iniciar a execução dos serviços no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de
assinatura deste Contrato.

11 - fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 02' (dois) dias corridos, a contar da notificação,
'documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

111 - ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
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IV - disponibilizar a mão de obra necessária ao cumprimento do objeto contratual, alocando profissionais
devidamente aprovados em exame de saúde e com nível de escolaridade compatível com a complexidade
dos serviços a serem executados;

V - informar o número de empregados alocados para a execução contratual, a fim de que a CONTRATANTE,
quando do pagamento dos serviços, confronte este efetivo com o declarado na GFIP/ Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social;

VI - atender de imediato às solicitações envolvendo treinamento e substituição de mão de obra considerada
como inadequada para a prestação dos serviços;

VII - registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão de obra, em 24 (vinte e quatro) horas e na eventual
ausência, não permitindo a prorrogação da jornada de trabalho;

VIII - cumprir as cláusulas dos respectivos contratos, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da
categoria profissional;

IX - elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimentos específicos para os empregados postos à
disposição da CONTRATANTE;

x - arcar com todas as despesas, custos ou obrigações decorrentes da legislação da seguridade social,
trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com os serviços ora
contratados, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

XI - fornecer ao gestor deste Contrato ficha contendo os dados pessoais dos empregados colocados à
disposição da CONTRATA,NTE (nome, filiação, data de nascimento, endereço e número de identidade);

XII - atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto a substituições ou afastamento de
quaisquer funcionários envolvidos na prestação de serviços;

XIII - substituir de imediato o(s) empregado(s) em caso de férias, licenças, ausências, impedimentos, ou
quando não estiver prestando os serviços a contento ou aqueles que apresentarem comportamento em
desacordo com a avaliação da CONTRATANTE;

XIV - credenciar um representante da empresa junto à CONTRATANTE com vistas a solucionar problemas
que possam surgir durante a execução deste Contrato';

XV - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CôNTRATANTE, referente à
execução dos serviços:

XVI - responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e,
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ocasião da
prestação dos serviços;

XVII - manter, durante a vigência deste contrato todas as condições de habilitação exigidas no processo
licitatório;

XVIII - não executar alteração ou acréscimo de quantitativos sem a competente. autorização escrita da
CONTRATANTE, através de termo aditivo;

XrX - não ceder, no todo ou em parte, o objeto deste contrato;

xx - apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura dos serviços, originais ou cópias autenticadas dos
comprovantes de pagamentos. efetuados aos empregados utilizados na prestação dos serviços,
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apresentando recibos de salários pagos, copia autenticada da folha de pagamento, comprovação de
pagamento de vale-transporte e vale-refeição e comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e
FGTS, anexando as cópias das guias autenticadas relativos ao mês do serviço prestado discriminado na nota
fiscal/fatura apresentada; bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, em caso de
rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades legais;

XXI - responsabilizar-se pelos empregados designados para a execução dos serviços;

XXII - responsabilizar-se pela segurança dos serviços executados, respondendo por quaisquer danos ou
perdas à CONTRATANTE e/ou a terceiros;

XXIII - reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis;

XXIV - pagar o vale alimentação no valor face unitário previsto na planilha de custos e na proposta, devendo
ser entregue até o último dia útil de cada mês anterior ao da prestação de serviços;

XXV - apresentar à CONTRATANTE comprovação do pagamento do vale-transporte e vale refeição, junto
com as notas fiscais de pre~tação dos serviços; .

XXVI - pagar todos os vales-transportes, de acordo com a legislação pertinente, na quantidade utilizada para
cumprir o percurso casa/trabalho, trabalho/casa, devendo ser entregue até o último dia útil de cada mês
anterior ao da prestação de serviços;

I

XXVII - indicar 'um representante da empresa junto à CONTRATANTE, com a finalidade de solucionar
problemas que possam surgir durante a execução deste contrato, seja referente à mão de obra, materiais e
equipamentos, se for o caso;

XXVIII - não executar alteração ou acréscimo de quantitativos sem a competente autorização escrita da
CONTRATANTE;

XXIX - comunicar imediatamente à CONTRATANTE todas as ocorrências anormais verificadas na execução
dos sérvios e, no menor espaço de tempo possível, formalizar a comunicação verbal, acrescentando rodos os
dados e circunstâncias julgadas necessárias para esclarecer os fatos;

XXIX - submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação para retirada de quaisquer equipamentos de suas
dependências, bem como proceder à sua devolução, no prazo fixado;

XXX- assinar este Contrato e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contado da convocação;

XXXI - não executar alteração ou acréscimos nos quantitativos e serviços sem a competente autorização
prévia por escrito da CONTRATANTE;

'--'o
XXXII - aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados neste Contrato, em até 25%, do
valor atualizado deste Contrato, conforme § 1° do art. 65 da Lei nO8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE de paralisar a qualquer
tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos serviços
executados, sem qualquer indenização pelos serviços que não estiverem aplicados dentro das especificações
prévias.

'CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As partes que celebram este instrumento contratual observarão as
obrigações relacionadas no termo de referência, do processo licitatório, garantindo a prestação dos serviços,
nos termos da legislação vigente. v
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DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

_CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A execução do presente instrumento será acompanhada e fiséalizada por
servidor subordinado à CONTRATANTE, especialmente designado pelo Diretor Presidente, admitida
participação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste
Contrato serão efetivadas na forma e condições do art, 65 da Lei nO8.666/93, formalizadas previamente por
termo aditivo, que passará a integrar este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - É vedada a subcontratação do objeto deste Contrato, no todo ou em parte,
exceto quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do
objeto a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total contratado, com base no art. 48, inc.
11 da Lei Complementar nO123/2006.

DAS ALTERAÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste
Contrato serão efetivadas na forma e condições do art, 65 da Lei n° 8.666/93, rorrnaüzacas previamente por
termo aditivo, que passará a integrar este Contrato.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa:

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assirrr consíoeradas as que não
se enquadrarem nos dispositivos seguintes;

b) multa de:

b.t) multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ata de registro de preços ou do contrato no
caso de atraso na prestação do serviço;

b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da parcela do serviço não executada,
nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto
contratado;

c) impedimento de licitar com o Município e descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do
edital e da lei, com fundamento no art. yo da Lei nO10.520/2002.

c.í) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87, 111 da Lei nO8.666/1993, o prazo desta sanção
será de até 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art, 87, IV
da Lei nO8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "d" desta Cláusula poderão ser
• aplicadas cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" desta Cláusula poderão ser aplicadas
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a CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimentos de tributos, praticar ato
ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie ou s~ for
considerada procedente a multa, esta será notificada a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo
de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

PARÁGRAFO QUINTO - Uma vez recolhida a multa de que trata esta Cláusula e, na hipótese de vir a
CONTRATADA lograr êxito em recurso que apresentar, o CONTRATANTE devolverá a quantia recolhida, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO SEXTO - Impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE, e descredenciamento do
Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste instrumento e das demais comi nações legais, a CONTRATADA que:

a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar na execução do contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo;
g) cometer fraude fiscal.

I
\

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A CONTRATADA autoriza o acesso irrestrito da CONTRA)"ANTE às contas,
registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução deste Contrato, incluindo as
informações fiscais e bancárias dos signatários do contrato, nos termos da Lei Municipal nO17.765/12.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta Cláusula serão utilizadas
apenas para fins de fiscalização acerca da regular exeéução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro .
fim.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA VIGESIMA - A inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo à sua rescrsao,
assegurada a prévia defesa e observadas as disposições da Lei n° 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a
80, sem prejuízo das penalidades determinadas neste instrumento.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O presente instrumento contratual é decorrente do Processo
Licitatório n". 020/2014, na modalidade Pregão Eletrônico nO. 011/2014-CPLlFCCR, homologado pelo
Diretor Presidente em 11 de julho de 2014.

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Fazem parte integrante deste Contrato, indepe,ndentemente de
• transcrição os seguintes documentos, devidamente rubricados pelas partes: o edital de licitação, o termo de

referência e a proposta da CONTRATADA. .

DO FORO

~
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,
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As Questões oriundas do conteúdo deste Contrato, 'que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca do Recife, Capital do
Estado de Pernambuco.

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, e para 'um único efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo, que também o
assinam.

Recife, 30 de setembro de 2014.

~r-z=-
CONTRATANTE

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE
Diego Targino de Moraes Rocha

~ f1k Ç,c
CONTRATADA

ERV EMPREENDIMENTOS E SERViÇOS LTOA
John Tcharles Aviles da Silva

TESTEMUNHAS:

CPF/MF:

CPF/MF:
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