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Iistado do Pará

íII)VE,RNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
"" ' ii ioó \tt \lclPAL DE EDt cAÇAo

CLÁUSULA QUARTA. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

l.AexecuçãodesteContral'o,bemcomooscasosneleomi.sosregular-se-ãopelascláusulascontratuaisepelos
nreceitos de direito puutico. 

^pr,àanjo:,.--1h.,. 
,,pt.tiuu*9"5, o,,n'in.ipi"' da Teoria Ceral dos Contratos e aS

rlisoosiçôes de direito privado. ""f;-r;;;lg" 
i+. du L.i "'s 

ô6ã)õitf*uinado com o inciso Xll do anigo 55 do

meimo diPloma legal'

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

r A vigência dest..""11",:l'^::I;i",.'I.:ffJ;J:[i::,t;'r19;:':;:i?:1,*,li=i,t1f* ['t3ii:dlii
início e vencimento em dra oe expedt:y.j'^l::::;T,i:'#::$ Hiloà. Lui, uuntuio'as para a Administraçào'

',hi;#[*ík'.H:i"i:X:1.;::l'1"":§['i:"i:IJ',T],; 
;;;;i;;8666 q3 e ar'leraçÕes vigenres

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCÀRGOS DO CONTRATANTE

'1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.r. permitir que o coNrRArADo execute "i'-'-:"]:n:"."p';i:'J;t$t"'::l:"'::;:i"i:i:*ilüli:1" 
*

T.*" d'; RJf;;ài"l À"1*o I do edital de licitação' e na propos

1.2. impedir que terceiros fomeçam os serviços objeto deste Contrato;

1.3.prestârasinformaçõeseosesclarecimentosquevenhamasersolicitadospelosempregadosdo
CONTRATADOT

l.4.solicitardoCoNTRATADoaembarcação,estritamentenecessáriaàprestaÇãodosservtços
demandados Pelo CONTRATANTE;

r.5. comunicar ao ..NTRATAD,, qualquer inegularidade nos serviços prestados e interÍompê-lo

imediatamente, se for o caso;

v 
i.6' fomecer combustível para a embarcação a serviços da Secretada Municipal de Educação;

1.7.nãopermitiÍquecomândanle/pilotonãohabilitadoconduzaaembarcaçãocontratadaparaprestarserviços
de transporte hidioviário remanescente;

I8 nâo aceitar a embarcaçào sem condições^de:'üI3':tfl::d;Ii:"ilt"'i"'*':::"T'[itil"t;;

^or.r"nà 
prou[Ã* (mecânicos, elétricos' .u-u"ltT.-l: durante a vigência do contralo;

iltin.riãJit"tr-das periodicamente a cada 6 (meses) meses'

I e' solicitar a subs"#J:T*%[f;:X".ãliilliltã:e 
iniciar dos serviços (recebimento) n o pram de24

(vinte e quatro) horas conta(
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Estado do Pará

G ov ERN o 
r,xxs,^-* l* [âIã" "^

clÁusut l sÉuvt-L -Dos ENCARGos Do coNTRATADo

''-',i*,)ü**,*i#:iffi 
r'#lli[i,:"]'..f,iffi Jí:i#sffiffi't;*i';*iiü,:"'i,lJ:;

','ü'i::,:l',TnX;ilff ::::''ff X'fr;"o'iüu"'pi+i'o'q""l

'.'"'##É*';ç'11fl;1$:{:'iiffi lffi fl }fl H",'.'ig$ú{ftfl 
g;1ft *li'Tii'""S"{i:

Departamento de TransPone

pâgamento; nclusive as que.o

r3resporsabiriza-se-r*#::Í:3:"::lââ:,T:.1[1:Í.,,:X?:lxla;"ll'l"ixl#;;;;',ãi',it'ao
vco'xTReTANTE julgar nece

ãólrnerAlrg e de tercetrosl

l 4 não Íansferir' no todo ou em parte' o objeto do presente contmto;

."."*,lfii,f*il*i:fi'13;i,";ffiiilijli;*.,;â*:HHrffi'3""":»[â]l}I:"'i1"1'li'!i'ill',"J;
fiscalização ou o acompannamelttu Prrw vv ' - - 

todo o empenho e

r.6. executar o objeto do presenre contrato. :ln"tffi;;3J'll}âli"'"?"ffi:Ill'u'Jioo'uà'u"n'o
a"ai"*,à"^"1ã'i'ã :1fi{:tj:l3:;:H;;[:"'" 

o* 
"^''

* "::;:::::, 
","*;;-""-''*;*u,*iã*ffiil*:'il'#.ilT:':'"xxt": 

:,,[::i:'fi "1:

CONTRATANTE' no Praz

"-""1':T:': ;l'11""'' u '*ou"i"" :":::Y'1: 
(mecânicos' erétricos' vazamentos no'H.,""''':iil"oui

- àb*ffi"^,t"ffi i1"lli:li,i*-.,%J:"â'".T*;:;Hr;Í:"',1";'l:.;' 
ffi"'?:fl#'*"à" i'""'ruao

interrompido; 'gência do cootrato;

1'g obriga-se a realizar manutenção periodicamente a cada 6 (seis) meses' duÍante a vll

1.10. comunicar ao3.":r#*:l[**#i;ü#:1*?ilRArANrE' 
por escrito', quarquer anormalidade de

caráter uÍgente e Prestar os

1 11 manrer-se,-du:T::i?[Trg:i1ã:.T#[::::fffiTffi[:iil*' 
com as obrigações assumidas' todas

as condições de habilitação e quatttrçavav !^rb --- 
-^-,,,ên.ão de embarcaçào lmposto:

r.12 se responsabirizar;fl,T.§:1"?T,,::"1'::1""T*:;|:,:'::?hfrxl*1t3"';t'i'i'i'" 
ãü:* oa presente

tributos de qualquer natur

ROD. TRASAMAZONICA Ci IO'IIIJA ANEXO AO GTNASIO MIJN'
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.-?$*?Y.8"[1tt$",3J":TâiIuun

*s*nu*mi'fi k]'ff 
$ê:Tii*l'::"T"'..:::::.:*iiií;il:':r1

::*ro"*"ir,,3j:,.;U;3-;;,ç,.'*?::i'fi 
:'ü"1:l?:ti,i'ffi 4i;;'is.i''ç;.'1

*tffi 
^=,'r*ffi 

,,*n*r-**,*iÍ:ffi *"#*ffi 
"""rx

-.***rt:*****l#+Unlx**'-rf4;ffi

d,*lfinu**t*rpgryu*t--ry
1 18 ze,ar pe,osse:x*::Lryr****rr***'"**J';::ü:l;":"'$ilx'"i?',1'* 

u'"'" excrusivo

Para o ffansporte hidÍovlarl

1te.por*":l':"Xi,'",'"i'#T:X§'3::"i":'"'f mm**'fiT§':i:":H::tll':hf;.:Tl;:ll#

',:;l;li:::Xf:::,,f,H ,,,il:[i,H,:".[3;:."1,:':'Jil'f f,.:'ii".'JT:lili;
r .20. conceder I i v re,.!ff ",X"ttTlÍ:"flH:-:- 

liff;,:,'#;i:l'31;

clÁusule orrAvÀ - DAs osnrclçÓBs soclAls' coMERcIAIs E FlscAIS

I AO CONTRATADO 
caberá' ainda:

,;,;*,,T,,":il,'*iffi ,*ií#i:**tlS#gi::::#"'#§:"x
1'2' assumir' tamb- 

-:::::-:::": "'."^ 
ANExo Ao GrNAsIo MUN

Y,
, rl'fo*



Estado do Plrá

GovERN o n'IuN I,: rr* 3r". :Iâi3' 
*

especinca de acidenres de rrâbarhqsuTll;,:^t1X"J""J".;â:fu:'ffitiT:âIlHt"ô,i?iiTffios 
euando dos

serviços prestados ou em conexao corrr srr' srrrvq .,-- -

1.3 assumir.q", "::lfi:fl,p3:#i..'Jo-]J:ffilxllii1'1i1,?;.1i]'l"u 
penar', reracionadas aos se tços

*-"';.;::ffi::::"'::""""b,idade 
peros encargos nscais e comerciais resurtantes da adjudicação deste

Contrato. 'or, não transíere â

3;â,lrll,Tl,'Íli'ii:,:3|#â:ft 3? ;iT fi !:i:iJ:ii:cff§tlii[fl Ír"]n::trt' 
;':'"'ilm:r:'lx

:?'HX"#* ;iã' q'ur á õor'rrnArA Do renuncia expressaÍ

Oãtti"". ."* " 
CONTRATANTE'

vclÁusut l NoNA - DAs oBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá o CONTRATADO observar' também' o seguinte:

11. é expressamente proibida â contratação^ de'*servidor peftencente ao Quadro de Pessoal do

CONTRATANTE arrun 
" 

u pr"riujàã áos serviços, objeto deste contraÔ;

l'2,éexpressamenteproibida,também.aveiculaçàodepublicidadeacercadestecontrato.salvosehouver
pr*i" 

"riã'i"çà'o 
da Adminisiração do CoNTRATANTb;

1.3' é vedada a subcontÍâtâção de outra pessoâ para a prestação dos serviços objeto deste contrato;

r 4 o FU N Do M LrN rc r 
pAL DE qDy:49l9. ::il:jilil5iil:if ;"H[:[rIi'.:i""J:'^::iâT"l

validade da proposta para. no orazo máximo de 48 (quarenta e u'-7,r';*çJ. 
;;;; prejuízo do previsro no art. 8l da Lei

;;ri;* 
" 

ii;ir,mt"ro equivalente sob pena de decair'o dtretto a

"::t:àáls].';;,t 
7" da Lei n' r0 s2ô/2002 e no Editar:

I .5. o prazo da convocaçâo poderá ser prorroga*^::i 
iiÍ;,FIlà1"3 i::n:'r1':'ÊÜ|G"J''ü'1i'8'X'ffTl;

,.-. ,"n".ao*- À'tuntt o "' trânscurso' desde que ocorra mottv'

EDUCAÇAO;

1.6. é facultado à(o) Presoeiro(a)' quando':i:::,":;.:3:i;'1':i,H':'i't""'u.1?;:fft:t'"t::"ti#-':

:::*m,:'**i::::i:lrum: Hffi::i"'::'lüi'ol'à ;;;;;;;';' crassincada podendo' incrusive' negociar

diremmente .o, o o,ooon.l,l ;H;; .õ'**" ':I?: f;si íifthtlir;X'*'independentemente 

da

;;;;;;;;; p"'isio no art' 8l da Lei n o 8 6óóre3' no art r-

l Ó l a recusa iniustificada da licitante vencedo-ra em assinar o Contrato' 1t:tli:?' 
retirar o instrumento

equivarenre. denrro. do ;l#''::iffiüià"*pJ. nuNoã",W,Xll*"Pt,,i?ll:â:uo caracteriza o

;:l;ffi;il.n-toi;ial da obiigaçao assumida' sujeitando-a as p

ROD. tRÀSÀrl^ZONI(:^ ( / l0'lttiÀ ANllxo '\o cl\'\slo }lLlN
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N
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Estado do Pará

GovERN o MU N rc :i.* 3,HIâiJ " 
*

CLÁUSULA DÉCIMA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO

l. Este contrato será acompanhado e fiscalizado *' 1'::ti-1"::',]f;ffi'J'iã'J';':';li:;';:;i.;:lHi:;
CONTRATANTE, permltlÔa a contralação de terceiros para assls

atribuição.

2 As decisÕes . p.,9,idT::.:§,JlrÊl'i,TÜ,Xu'LHi,lTi'tÊ"r§ü"1';iiã':r1""-iTiffi"i[^TJffi:;::
solicitadas a Autoridade ComPe

medidas convenientes'

3 o coNrRArADo d::::T.S:J.ljlllill;,?lTil,xx,l;,1,'#;l:lTJr:":.o.lJH',o*'u' 
durante o período de

vigência do Contrato' Para repr(

cl,Áusul,À DÉCIMÀ PRIMEIRA - Do ATESTO 
-ã^ ^hiêrô íteste contfaro caberá aov

l. o atesto das faluras correslt.i:nTj#.,I:t,T:.:il':";,li"ix+Tl\i+;::::T:lo1x.,'iijàia.,ignuao pu,u

ResPonsável do Departâment(

esse fim

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

I A despesa com os serviço-s,prestados de 9u:-'lu:1o "lf:::i'd1'f:#l;:"d'i["::l':"oii:fft?fi::il:illi:

imff;**^ul'"'.'"'^'.xl':il1![r*":ivt;+id:ffi'rit"n,x,]:ii,ft :':'=!,'xlti

i:rí1ts%i.',::'li:lr"'* xl;:::ü"i'L"lHryinili',i:;t*ilt':lli*05 
2 033 Manu'lençâ' da

Secretaria de Educação ' t ''"i'tiJ"t'à 
[t"'*itu l': so lo'oo outros serv de terceiros pessoa lrsrca'

2. A despesa para os anos subsequentes' quando 
'for 

o :T:t '"'á 
alocada à dotação orçamentária prevista para

arendimenro dessa finaridade. ;::;::;;i;;.j;;; coNrnoreNi-Élnu L"i o,çu*.nrria do Municipio'

- clÁusut l uÉcrua TERCEIRA - Do PAGAMENTo

r. o coNrRArADo deverá apresentar * qo*11111):,!.,[t;"t:'ff'.:],:'.t"1',:li:uji':i:;u:'f:ffiii;

::r,:,L:x ;:iiHJâ|l li"lii"xlll,T:'#,i1i:xffi l: ;;;;' ;*;o;; pres'[ad's

2.Paraefeitodecadapagamento.anotafiscaltleveráestaracompanhadadasguiasdecomprovaçãodaregularidade
fiscal tributária destont'a' a#õNiüi Ãôô' t' original ou em fotocópia autenticada

3.oCoNTRATANTEreserva-seodireitoderecusaropagâmentose,noatodaatestação,aex€cuçãodaprestação
dos serviços que sao ouj"to àlit"iàntrato não estiver., ",, 

âi.rJo .t, as especificações apresentadas' aceitas e

e*e"utadu. Peio CONTRATADO'

ô ,,Lzr*

ROD. TRASAMAZONICÀ C/ lO"RIIA ÀNEXO AO GINASÍO MIIN'

X



Estâdo do Pàrá

c ov ERN o Mõ'N õl^",* p,i :Tâi3" 
*

i;3r!,"êF.à1ffi"',^"JÜ1,,§i:trii§iJSf 
itxu"' 

o' varores correspondentes a murtas ou indenizâçÔes

l^*lti}:,"f1il:li:*':f.;:"1àT:-::";3)IHl':'3";:::-$"$*'H"ff""":1::'"1:#i':;L:$::li*

,,""}"i,i}"àh;íâTjl$Í::1{iÉ*H*ti*"::H'd*ffi 
t3':'n:':àB':;t";;'i§#"i*:r

$*d ÊJf*"['í""ffi ffi il:-il 
ead' de'liv o pa gamen'1o :

gy=11§xVP

Onde:

I = (rx)

365

I = (6/100)

365

1 = 0,0001644

Tx = peÍcentual da taxa anual = 67o' 
^^-Á i..l,rída em fatura a ser apresentada

6 l A compensação financeirâ prevista nesta condição será incluída em fatura i

PosteÍiormente'v 62.opagamento,9i,ffiffi:;'#*x:::iffi*Til'ffi;"'T:';::';;;;[:*:""''::3;ffiliül'"?:ffi*
base no valor da diária' multtP

clÁusuu »Écurr^l QUARTA - oa' alrrn'lÇÃo Do coNTRATo

i#fi.?,:ilT:x,."3ii+ffi,"i'iTÊ:.:H;â::.ff#r;':i$l;fi3i'kil'?'ÍÍ6/e3' 

desde que haja interesse da

clÁusul,l oÉcrma QUINTA - Do AuMENTo ou supnE'ssÃo

l'NointeressedaAdministraçãodoCoNTRATANTE,ovalorinicialatualizadodesteContlatopoderáser

ROD. 'I'RASAMAZONICÀ C/ IO"RTIA ANEXO AO CINASIO MUN'

{

o

\(



Estado do Parí

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO I\'It,NICIPAL DE EDUCAÇAO

aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos l'e

2", daLei n' 8.666193.

2.oCONTRATADOficaobrigadaaaceitarnasmesmascondiçõeslicitadasosacréscimosousupressõesquese
ir.-r.á *..rri.ios, ate o timite õra previsto, calculado sobre o valor a ser contratado'

3.Nenhumacréscimoousupressãopoderáexcederolimiteestabelecidonestacláusula,salvoassupressÓesresultante
de acordo celebrado entre as partes contratantes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DAS PENALIDADES

l.PelainexecuçãototalouparcialdesteContrâto,oupelodescumprimentodosprazosedemaisobrigaçõesassumidas,
a Administração ao coNrneraiiii;;;rá" ;;;ii;" u pre'iu.a.Ltu, apl'icar ao .,NTRATADO as seguintes

sanções:

1.1. advertência;

1.2.multadel0oÁ(dezporcento;sobreovalortotaldesteContlato,nocasodeinexecuçãototal,recolhidano
pr-" d.'i; G;i.;.1 aiÀ tÀiatjt, contado da comunicaçào oficial;

1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cenlo) p:19't:it âtraso e por ocorrência' até o máximo de l0% (dez

Dor cenro) sobre o vator torat ;;" õ;;;": ;rando o'coNrnÁiaóô, inj ustificadamente ou por motivo nào aceito

nelo coNTRATANrp, a"i,.uij" ui*à.ri"iJrr.*. à solicitaçao ou aoiaem de Serviço previstas nos subitens l 7 e

i.8 da Cláusula Sétin u a.s" con'tril, ;;üü;;il;";" *a-i*" a. liiqrinze) dias, contádo da comunicação oficial;

l.4.multade0'3%(trêsdécimosporcento)pordiadeatlâsoeporo-corrência,atéomáximodel0%(dezpor
cento) sobre o valor total destá ci-nti"á, ã"""a" ocof..trRATADO, irjustificadamente ou por motivo não aceito pelo

..NTRATANTE, âtender ôá*";1;"iicitação ou.à oro"," a" serviço prevista nos subitens l'7 e 1 8 da

cláusula Sétima deu. aonouro, ,""ãi;ü; ; &;;timo de I 5 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

l.5.suspensãotemporáriadeparticiparemlicitaçãoeimpedimentodecontlatarcomaAdministraçãodo
FTJNDO MLrNI'CIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos'

v 
2. Ficar impedida de ticitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos' garantido o

direito prévio da citaçao e Oa Jmiü a"f.ru,.nquun o perdurarem os moÍivos d;terminantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitaçao perant" ã p'ópria autoiidade que aplicou a penalidade' o CONTRATADO que:

2.l. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa;

2.5. cometer fraude fiscal;

rtoD. 'I Ia:\SÀ \rÂZO\ lC,\ C/ r0"Itt A ,\\.'UXO AO GINÀS|O \lt N.

)C
o o/-'Zo-



Eslâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITA.ITUBA
FUNDO NI Lr N lClPÀL DE EDUCÀÇAO

2.6. falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7. não celebrar o contrato;

2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9. apresentar documentação falsa'

Lei n." 8.666/93

rdas penalidades mencionadas

3.Alémdaspenalidadescitadas'oCONTRATADoficará.sujeita.ainda.aocancelamentodesuainscriçâono
Cadasrro de Fornecedores do CoN;iA;Ài.iià'..'í" qr. .o"u"i, ;;;;;t ; fenalidades referidas no CapÍtulo IV da

4.Comprovadoimpedimentooureconhecidaforçamaior.devidamenrejustificadoeaceitopelaAdministrâçàodo
CoNTRATANTE. em relação ";;il;;;;;;;rrotados 

no ;,., i á.i,ácrartul4 o coNTRATADO ficará isenta

5. As sanÇÕes de advemência e de impedimento de licitar e contralar com a Administraçào do CONTRA

poderào ser aplicadas '" 
coNri ntióô';;i;t;it ton] u de multa' descontando-a dos pagamentos

TANTE,
a serem

2'l.determinadaporatounilateraleescritodaAdministraçàodoCONTRATANTE,noscasosenumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 7g da Lei mencionada, notificando-se o cONTRATADO com a antecedência

mínima de 30 (trinta) dias;

2.2. amigâvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação' desde que haja

v 
conveniência parã a Administração do CONTRATANTEI

2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria'

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade

competente.

3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a amPla defesa.

efetuados.

CLÁUSULÀ DÚCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

l.AinexecuçãototalouparcialdoContratoensejaasuarescisão,conformedispostonosartigosTTaS0daLein"
8.666193.

2. A rescisão do Contrato poderá ser

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
CONTRATADA
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Estado do pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ;

l. Este Contrato fica vinculado ao
AMILTôN i;iiÊiü;ii"üã::'.Tll$"',.i,TtfAn;fl'^'#3td:- cuja rearizaçào decorre da aurorizaçào do sr

CLÁUSULA oÉcrnaa NONA - Do FoRo

ITAITUBA - pA, em 1g de Fevereiro de 2020.
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I . As questôes decorrentes da execuÇào deste Instrumenlo, que nàprgcessadas e jurgadas no Foro do r,r,,i.ipio j. riaiiüil];",:i:,:ii:,#;::ffi,#,ffiiT;[TiíXIXTüfdTÍ:

[1!,!,,?]:íã'1f '::':r:X: roi pacruado' 
.lavro+se o presenre conlli:,:, r { rrê5 ) vias de iguar reor e rorma,boNrheiÃNià."ôbil"rà-[il.fr Jllil;,1i1",i,i,,{1,,'llX]'.,"]'" assinadas p"tu, ,.p,"..nr,"nt., du, p,.t*,.
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