
Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FI. NDO \{I \ ICIPA L DE EDUCAÇÂO

CoNTRATO N' 202000s3

O Município de lTAt'IUtsA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. neste ato denominado

CONTRAiANTE, com sede na ROD TRANSAMAZONICA SN, inscrito n9 C\P]$'1F]:9! o n:2s 317 '7721000t'
gz, ,"p."r.ntuao p"to1u; sr.1u) AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, portador(a) do

CpF n" 586.519.772-04, residente na AV ANTÃO FERRETRA VALE 6l B, e de outro lado o licitante PAULO

SILVA ARAUJO, inscrito no GNPJ/CPF (MF) sob o n.o cPF 591.161.702- 10, residente na PASSAGEM MANOEL

MIRANDA N. iOs, pgnppf UO SoCdRR; traituba-PA, CEP 681 80-000, doravante denominado simplesmente

CONTRATADO, celebram o plesente conÚato, do qual serão partes ineglantes o edital do Pregão n o 004/2020-PP e

;;;ó"il apresenrada peto GoNTRATADO, sujeitando-se CoNTRATANTE e CONTRATADC) às normas

ãlJ.lpiinur., àas Leis n's. 8.666/1993 e 10.520/2002à alterações posteriores, mediante as cláusulas e condiçÕes que se

seguem:

I . O presente Colttrato tem como objeto Locação de transporte hidroviário remanescente para realizaçáo de transporte

escolar e distribuiçao d. m.renOa es'coiui pu.á .uprit u necessidade do Fundo Municipal de Educação de Itaituba/PA'

DESCRlCÂO/ESpECrFlcÀcÕ

t-N.r]À l{oToR À GÀ5Oi,INÀ-19 - Marca.: L/u
l; àii; üõiói e êrsorrm, casco DL ÀruHrNIo, cáPÀcrDADE

iÊ àã piüiÃôernoi, rouoÀ, uorop 4ocv' INsrRt't'tENro DE

i::Lryr*lli;ruôl.t-!Bà"';E' ;ê"\;#f, *'i.'.t*:
;i;;i-i,;-.n.; xrÃ:xr .rxwerpu. RorÀ. E ME F' DÀrIE
iiiVil iiii-slii iiiuaa i exrr se,ar BÀÂ\ ruRNo:r"ê -o

t.N.rlÀ HmOP À cÀsoLl!À-20 Hàrca : -/H
**:^"igr?i"1.**"l"iir'^is"R' ltsl'1fu .iàlÊiilBE
ii.ineiã]"ãiiiiiôn i- io'r"rres su-ve-vtoes rP I Pr'r!ÀçÃo:

iiiõii- iaiririúo EscorÀ E'x'Ê F KIRIXT
;iüii"íãiiÃi i.x' r. DAr.L BIrvY' Er'tEE sÀ* ExÉMBu E

'MEE 
SÀTíRE BÀÀY TURNO " ê 2"

\-/ L2. O
Comunidades:
BAAY.

l.l.AosalunosassistidospeloFUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃOeEstadual(tÍansporteescolar),na
zona ribeirinha do Rio Tapajós, no Municipio de Itaituba'

transporte hidroviário remanescente atenderá, também' a distribuição ae m9r9{-a-1s-c9ti1- y-
E.M.E. KIRIXI CAKWATPU, T.ü.É. 

-óÀiTC 
SI,VY, EMEF SAW EXEMBU E EMEF SAWRE

ITOD. TRASAI\IÀZONICA C/ IO'RIJA ANEXO AO CINASIO TÍTN'

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l. O valoÍ total do contrato é de RS 52 095,00(cinquenta e dois mil' noventa e cinco reais)'

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pelo

coNTRATADO no pregão 
'." 

d4/;ô;ô-il';nu cLarrrru primeira deste instrumento são meramente estimativos'

não acarretando à Administração d-o c-óNrnerÀNrg qualquer obrigação quanto a suâ execução ou pagamento'

1 3 l^*cAz-#,

CLÁUSULA PIIIMEIRA - DO OBJETO

\



Estâdo do Pnrá

G ovERn o M u-üS f'* PS :Iâiã 
*"

clÁusul,q. TERCEIRA - Do ÀMPARo LEGAL

i;i.ill|iàlÍJli:'Jif i',:::ffi",:;:"#:"''"':;âl'?"J:'1i:;X1:"":;':-i''i3ft:

P, realizado com fundamento na

cr,Áusul-L QUARTA - »'l nxncuÇÃo Do coNTRÀTo

',,*ffi 
ft*ú.*ú**ilflü:*,'ülr*r*::dü}:::i:'"{i'.:ffi 

s§::

cr,Áusul-.l QuINTA - oa vrcÊNcr't e la BncÁcll

" 
#--í;;t*S6*****,çt;*.1 il1;i""ffi,iti:i'ftilfr:

li-mitada a sessenta meses' cor

clÁusula srxrÀ - Dos ENCARGos Do coNTRATANTE

-T;;;;."ri,**r*,?iàã:,:::;1TJ:n::T:,fr;,:-,H:"":j1il:à"i:i:*:i"u:il"*Termo de Referência - Anel

l 2' impedir que terceiros forneçam os sewiços objeto deste Contrato;

1.3'prestarasinformaçõeseosesclarecimentosquevenhamasersolicitadospelosempregadosdo

rr 
t'-'-:;^:":citar 

ao c_oNrnaTADO a embarcação. esrriramente necessária à prestaçào dos serviços

0".-aàaã' iãio c.NTRATANTE; 
irreguraridade nos serviços prestados e interrompêJo

l '5- comunicar ao CONTRATADO' qualquer

imediatamente' se for o caso; 
'-"inns da Secretalia Municipal de Educação;

i '6' fornecer combustível para a embarcação a serviços da Secretana *t"":::::'-ra, 
*"

1.7.nãopermitirquecomandante/pilotonãohabilitadoconduzaaembarcaçãocontÍatadaparapreshrseÍvlços

" "-'Ttl;;;;;,r*,,ó,,,, 
;#r:nl'"i'::H":T üd;Ii:"il";:"'::':TJ;ffiffi 

'"';;

apresente Problemas 
(lnecánlcc

ROD' TRASAMÀZONICA 
C/ TO'RUA ANEXO AO GTNASIO MUN'

0 3il-O-Cr4ry



Estatlo do Pará

"'" F$§3 Y,'"it"ç 1"* 

"'ilIâiã' 

*

verificação realizadas periodicamente a cada 6 (meses) meses' durante a vigência do contrato;

1.9. solicitar a substituição de embarc"çã" t9P191"91g?se inicial dos serviços (recebimento) no prazo de24

t,i"," " à,i,,iãi'i"'*1Ã1"a* á^ úificação áo CoNTRATADo'

CLÁUSULA SÉTIMA. DOS ENCARGOS DO CONTRATADO

L Caberá ao CONTRATADO:

I.l assumir' como exclusivamente seus' os riscos 

"^1'^lt"t'u' 

de correntes da boa e Perfeita execuÇão dos

serviços contratado' n"pon*[iii'i-'"''o*ue'' P"f" ''"qili;,;,:"fJ;lgtm^t'E:l:H:?:iJ''
;;:#ü;;;;iinados'eainda'porquaisquerprejuízosques'

r.2. incumbir-se-á da obrigaçào de observar 
"*?::il;Lil:ã;f:ff"ü:i::11i"":"J""':ii.il?"":.S:

-'.'j#[T,','.[Xl:',1x*,il.#i.:.,1*Ê'::f]'r:'J.":J,:y::§',',';;;x1; *r*:;::-;,* il:'"'.'#T â:

;li#;"ffi'Jt Transpone da Secretaria Municipal de t

pasamento; 
lidas de seguranç^ : p:t-tlãL;tJ'll#;'fi'l;ttt':

1.3. responsabiliza-se pela adoçào de todas as^meúrffi, 
;'pr;r?;;;à" dos bens e in

coNrnÀiANrE iulgar neceisária para a execução dos ser

CONTRATANTE e de tercetros:

1.4'nãotransferir'notodoouemparte'oobjetodopresentecontmto;

r'5 responder peros danos causados dt':'"':ll:'i*:H;'il'ffiu3"""'?illtl$J:'i1"1"i11i'i"f";
d".o."ni.,àãi'^'urrâouaoi:;iffit'"Kiiif i'*H.*
fiscalização ou o acompannamerrtu Pç ru ! v ' - ' ' - 

r todo o empeúo e

r.6. executar o objeto do presente contraro,:t::-"ln;,;3.\ll$]t3?"â"illl3;;;.esrôcamento

o.ai*ça"""t*"atiu uo- ri"] t adequado cumprimento dos en

ão] rü'*' "" uttrto definido no obieto do contrato: 
idade e o interesse do

v 
r.7. iniciar a presração dos serviços "qj:':-1^*:'-:,"T'?l}3,i"X?lltl"'?ilri,lT:t,"".J';; 

ãüããià" p'r"

coNrúiANrE''1 {iíl i:,ffi ,i1i::::l,f :T.'3i,,*o'o*'u'
Responsável do Departamenro uE tr.rrJvvi'i- --- 

,1.-:^^- ,,â,cmentos no casco e na tolda)'

r s obriga+e a substituir a embarcação com defe'ilos (m€c;l"::.;:f 
i;::r' f$tj"|ârj:"-i:'HÍí;:í

no ,,u'o"d"t 
''ié 

2a f intt e quatro) 
'horas ip":^1i"H;;#itit"pu* a complen

àbtfái'À*rt providenciando imediatamente metor

interrompido; ,-.--.-. .ioência do contrato;

1.9. obriga-se a realizaÍ manutenção periodicamente a cada 6 (seis) meses' durante a vigência

r.r0. comunicar a" ?T:[1[:l[§"#i,",$J:i:.:?NRATANTE' 
por escrito' qualquer anormalidade de

caráIer urgente e Presur os esclar

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO CINASIO MUN'

e^il, 9;,.1r*u*,"7
X



Estâdo do Pârá

covERN o yl,Lç:r* m ãIâiã""

r.u. mânter-se,-du*ryi?iTr:[i[1i:.T"T[::f,t'#;Ti,]à:l:t:"0"*'asobrigaçõesassumidas'todas

" "',,':';;:::::,*-**â,*,r,,:§,,,T,,irr*:"*T["*::,:ü:r]"fr:::H'::.ffr:ffiff':"àilxi:::;

tributos de qualquer natureza e 1ooa5 i1s urJPe'e-'

licitação;

, ,i permi,ira.coq?:i""'á;§,:êT;i::'l;:T"h::ü:::TiyiJl"'TJi3[fllo'."'*#3ii]:?:?:[i
Íêoiclrada na Marinha Mercant

*u;;;;;ffi'ril1iii,!r*i,:l]:,hff"{Ti*,,i.'*#H";f 
frrT:##t'

::i#X'r,-,i,XT:e-'J'::.l::ile,"ffi 
raà'rJgutarizaçaodasit

\zreclamações: . 
"snecificações 

determinados.pela

, ,5 con,er na-em:;[fii;3,"il1 ;:$i'HüTfijf*li:1"il"$l::l]3ii"§;';;;;;;"0; 
o'

U1'lli.,i,:Jfi l,,t""Io',X'"'rr'Ji*,,iüla'.uut.nai*'ntoo

E:i,?i:jü::1{+:h:1ilff }t'.ffi i;,l[11ffffi;çi*r$#fu 
h"'#t*#-"rTr

tttt'*::;':"1",.*,,ü*iü*.i,;.n*'lu;'x';:;xtx'*x':.u::'l

l*tlliJj*t*ffi lH*:t***':*+**'il'll'**f1l;::.l;*i u. .. ... .*.,u,,u.

1'8zerarpe,osse:1n:;;:::xg3:,:IlfJ::::r"Hx11"JJfl ü,'ffi?;:"iiJ"1l"r'

-"" " 
.,:;,": 

:,, :, - J- õ*i*t,:,")ffi 1 t3.";' ixT,':H":?:: ::'I,'l;","J,.:Ttu[li,j:

.-"^^,,s.âhilizando Pela c(

'rl",{lnã'ün" tontiut"a"t ', -:^ ,r. êmnresâ- referentes ao objero contÍalâdo'

r'20 concederrivre,ã"§"rX"tlX1l§:"H:"n:-:',f:'::ilitHo:"",§ffi'"?il"t""iil':'o*:"ã;a 
Portaria

?ff.*^ ";J,:I;l;;fir3ff'

ct Áusur-l ortAvA - DAs oBRIGAÇÕEs soclAIS' coMERcrÀIS E FIscAIs

1. AO CONTRATADO caberá' ainda:

ROD. IRASAMAZONICA 
C/ IO'RTIA ANIXO ÀO CINASIO MUN'

L
x ç/ttt<*fl) 6 5,tU



Estado do Pará

G ov ERN o r,nl-üúf,* 3,ilIâlã' "^

h:f,*x":'.""iil1r:;lf{riüll{.l1:f:ü";[.iTà#l.ÍürJÜffi''d;:"".''1"x'::uff'ff"'#[i:il;
l.2assumir'tambem'a-responsabilidadepo'lod?:asprovidênciaseobrigaçõesestabelecidasnalegislação

*o*,ni;tiJ;;;t,*.:,:^o:11".;l;TlSl;,i;.1i,11111ilil]§:i.;Ji;::^"iiÍã.'ii?üT1;e;ios 

auando dos

serviços prestados ou em conexao currr çr!! qrrr-" r- 
. -^--l "êtâciôr

1.3. assumir tôdos os encarsos de possívet':ry:11*1'lii,il;.1'"1':"" 0""''' relacionadas aos servrços

pr.uuaor. ã'õi*'iamente ou vinculaãa por prevençào' conexao ot

l.4.assumir,ainda,aresponsabilidadepelosencargosfiscaisecomerciaisresultantesdaadjudicaçãodeste
Contrato'

v2Anadmp,éncadoCoNrRAr*3?;iF:!fi }:{:i.:x§f ffi [;l'l"::ftJ.§''il'"""J,,:..:,,l,*:iresponsabi I idede q"' *Y p1%ii"+ii;ieõô'r.nun. 
i u .*p,""'

;Hi::.:'#:33ft+t1;^\"

clÁusula NoNA - DAs ormclÇÔss GERAIS

i. Deverá o CONTRATADO observâr' também' o seguinte:

r.r. é expfessam.*.,Hà:i::.1;ili',.:ffj?"t.,:1nf;,0"n'""'nte 
ao Quadro de Pessoal do

t"*T::;':r"**U*â'Jffio;fri;li',,+Hlo 
de pubricidade acerca deste contrato' sarvo se houver

prévia atrtorização da Administraçao o' 

, 

"^-::""-", 
"ara 

a Drestação dos sewiços objeto deste contÍâto;

1 .3 é vedada a subcontratação de outra pessoa para a pr

,4 o FUNDo MLrNrcrpAL DE EPy^91-Çl:.::il:ifiil1'f1ffiff.:Jfj:"1j,'.'j?I:fí:";ti1iX';J
vuul;6u6.'ali.;*i,n"'"."i-X1f,$ilfi [:S:.-JJ::T,:'Í;;

rerirar o insrrumen,g:?'l',:]']j'ló:51õ2ooz e no eaitar:
n." g.666i93. no an. 7'da L€l Ír' tu ra"'"""- - . , --j^r^ ^,,,,,rto solicitado pela licitante

,.5 oprazod"*11".,.,:ni:i,"f"T".;l::::",::il"Xil:[3,ifl1'J:i::';l',i;flit*i;maiórper-pr
vencedora, durante o seu traÍ

EDUCAÇÃO: ^ .o{prirlo documenlo no prazo 
.e

;1**,:;{'iffi :"{*itii;i"ffi ;qti$;*-t++**+":li,i.lr'{liffi 
ll

cominaçào do Previsto no art

ROD. TRASAMAZONICA C/ 'IO'RUA ANEXO AO GINASIO MTIN'

D

Çà,,)-, S r'1" 
",q,a^"y'o



Estado do Pará

'"u?ffi?Y,',"N,çr,"*."1àIâIã""

.ou * "n,",' 
l.Lii::l::^:Jâ.1.'.,,ffiffiHixix§',.".x,'#['Jfit[tinHl'Ç'Ã'ô^::'']1'#'T;i"

dÉscumptimento total da obrtgaçac

clÁusuu oÉctlra - Do AcoMPANHAMENTo s »l FIscll-tzaÇÃo

r. Este contrato- *'á T:Tn:Xd.L;"t;T*',::1,"",'r""1"'"'§:1:i"::Iffiãf 'i1'J';'*liT;';iffi:l[li"J"CONTRATANTE' Permrtrda a

, lJo";** r,,,^T:?:i:J::;[Tüffi"JffiXl51ff'3É",§i"àfêi'd':fL",,?Tiff:ül'#";Jüâ::::
solicitadas a Autoridade ComP

i::ffi,o,i:)::ffiff;ii:1fi[i,X-il,:"1,11,],'#;:]lXTf:ffJJ]]rANrE'duran'leoperíodode
vigência do Contrato, Para repÍ

clÁusul-l »Éctua PRIMEIRA - Do ATEsro

r. o atesto dcs faturas'"':::t"loil:'"',;"J".;[ili::,:'il'3";§itf+";'ffi::::?:[J'""'§;:1ff:[:*:ff;
Responsável do Depanamento or

esse fim.

ct Áusula lÉcIMA sEGUNDA - DA DESPESA

I 
j.â,",:üi:!:LiJl::l,Hf,':':,ffi i';.l*i;;,.;ri,.i:' 

jr"r:TilÍ'i,rffi ilt*i*i:ü
'^H,'..'o? ,1'#,i$1ffíTuu;;;;,,g e" r"To."i'i;*i,''t'J'üs'YÍ;",,;ffi;l'ff:".j."'ilil:x
i'j 'jõ 

,àoã o'""':"*;*-liii.'li?l:".';:,;ft:l t'm'jà:à1ãffiH:ã''i"*'i'o' 
pessoa nsica

- 
ffi#;-*. *,,***":Xil.. Jft il+Tgti ;'i:1tÂi"i:ffi?""oTifr'1fi;1:'"''u" 

o"'"

atendimento dessa ÍlnalldaÔe'

cl,Áusut .c. oÉcrnr'l TERcEIRA - Do PAGAMENTo

lf'*",t",H{,::#,f S**,,*m*:ll*t#"[lrÍ:"xffi 
:}i'il.i' 

j"":il;":"iffi xjils

2.Paraefeitodecadapagamento,anotaltscaldeveráestarâcompanhadadasguiasdecomprovaçãodaregularidade

5

ROD. l IL'\SANíÀZONICA C/ l0"RtlÀ ANEXO AO GINÀSIO MUN'

(t /iL\ ,AÍsvLf



Estâdo do Pará

G ov ERN o Mü'N I? i* r'r" §fi ã' 
*

fiscal tributária descontâda do CONTRATADO' em original ou em fotocópia âutenticâda'

hiffà"'Sâ*f*fl{lHÊ""**ffi::1§:1":"l:ffffffi"'Lllff"1i"1iiff'â?'""?ix'}11:J:5::lill:

i;ir#l*#.fliTrl"Sã',""::i:ÍJii*,o."3;1ilJ'*' 

os varores correspondentes amurta"s ou indenizações

5. Nenhum pasamento.'::',1'""i'"T:-â;3);r%f,3,;:::ffi:"#*"?§"li'"'':i:::1l"3ii3i:"*::li:"
iron..i'u' t* q'e isso gere dtretto a a^er o\sv --- ' ' 

^^',ro ,r'Í À D() não tenhâ concorrido de alguma

i:ül*-m*"'".:;xiit*d:.{".':x$*uir}"':n}":*#l§'ii*:':'lB;;l;iANrE''nu"u

R,Y ..::lTJi::TijÍi'ilii; o"'" previsa para o pagamento e a do detivo pasamento;

vp =-vutor au parcelaa ser p^aga 
ra= 0.0001644. assim apurado:

t = indi." dt tonlPensação tlnanc

EM=lxNxVP

Onde:

1= 1rx)

365

I = (6/100)

165 -
I = 0,0001644

TX = percentual da taxa anual = 670' 
- "..a incluída em fatuÍa a ser apresen@da

61 4 compensação f,rnanceira previsB nestâ condição será incluída em fatuÍa a sr

posteriormente'

o*.,"X;1;3olX',ll"l'ffi,i'X*::1T:"J.l*lf':iffi*Til"ffiff#'i'":'#X'1i'::::.::$HliT:à'ffi::':"',

clÁusul'l »Écnr'l QuARTA - ol alrnnaÇÃo Do coNTRATo

l.EsteContratopoderáseralteradonoscasosprevistosnoart.65daLei8.666/g3,desdequehajainteresseda

ROD. TRASAMAZONÍCA 
C/ IO'RUA ANF'XO AO CINASIO MUN'

\

Ç*"1ô5,J*^(rtrlw?



Estâdo do Pará

G ovERN o 
r.lr"x; l^"* r'* :Iâiã""

Administração do CONTRATANTE' com a apresentação das devidas justificativas'

clÁusula oÉctlra QUINTA - Do AuMENTo ou sUPRESSAo

, No in,eresse q Id.,llt'i1?,"" j:r!"i"ilff]lll1":.:i[],:ffi:Lilli'#Í;ff*f"T!',"i?'ü'o'"'l1i::
aumentado ou suPrimido ate o ttr
2", da Lei n'8.666/93'

2. o CoNTRATADO fica obrigada a aceihr nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários. até o rrmrte Jlaui;;;:.i;;r.d" robre o valór a ser conrratado'

3.NenhumacréscimoousupressãopoderáexcederolimiteestabelecidonestaCláusula,salvoassupressÕesÍesultânte
áL'.ã"ta" t.i"u'^ao entre as partes contratântes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DAS PENALIDADES

l.fiH:ffiJÍi:"Ef,*FÊxfiin';:::â:,::"ff[".;T:I,.J'ffÊg::;f:i::tstiil*''ifr§ll.}fi1Íã;
sanções:

l.l advertência;

1.2'multadeloyo(dezporcento)sobreovalortolaldesteContrato.nocasodeinexecuçãototal.recolhidano

*-" "'ii 
ià']ii'l') di;' ;;iú' contado da comunicação otrcrar:

,",...*:üüüqiilrfi flfr :{f.'#ü][t*f t}J*âiiil?ii]:,;l;.*.mffi*.{ffi
it*:u*nu,x';.T:-Éffi ;l ;;;ii iJu no p*'o',. *i,,''

4 murra de 0.3olo (rrês deci[:i 
[:::::'?3ü-9i1'ffI§3:,3::"]::[',fr:hi§r":l'i[Y!"yl,I!il?fr

-:'À§+'sl'^"rTll'jlJllli'ixi..nà'a ,ori"i,uç,e ":,"^ PJüI":;:i";:'::"',;;;';r.:i,"'"iü;;"n.'"l;
Hl,:iinfi;ütl cont'aio' r'colhida no prazo máxtmo oe t

l 5 suspensão temporária de panicipar 9T 
li:'*:::: impedimento de contratar com a Adminisrração do

.u*ro ütii']tiül ó'Ê'EoucnçÀo' po' ut' 2 (dors) anos'

2 F icar m pe d d a d. r.,: : : l; ;il:,;;:il:lú^âiüfl 1T*ít" ilIl tri jljuiffi ffi :: :'tt':':;
direito prévio da citaçào . .";l:t" 

il;iluúiiaoa. que aplict

Promovida a reabilitação Pera

2'lensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2'2' não mantiver a proposta' injustificadamente;

ROD. 'IRASAMÁZONICA Ci I()'RUA ÀNEXO AO GINÀSIO MUN'
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Estâdo do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FL'NDO \I I'\ ICI PA L DE EDUCAÇÃO

14. Além das penalidades citadas, o CoNTRATADO ficará.sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no

cadastro de Forne..aor., oo CóúiRATANTE e, no que coubei. às demai s penalidades referidas no capítulo IV da

2.3. comportar-se de modo inidÔneo;

2.4. fizer declaração falsa;

2.5. cometer fraude fiscal;

2.ó. 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

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceitg-Pela Administração do

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos árrolados no item 2 destáCláusula, o CONTRATADO Íicará isenta

das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do coNTRATANTE

p"à.ia" ,Li 
"pii"adas 

ao coNTRATiDo juntamenre com a de mutta, descontando-â dos pagamentos a serem

efetuados

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESCISÃO

L A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no

8.666193.

. 2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.l.determinadaporatounilateraleescritodâAdministraçãodoCoNTRATANTE,noscasosenumerados
nos incisos I a X1 e XVI1 d" ;"6idx ;; Lài ,n"n"ionudu, ,oiiÍi.undo-r" o G6NTRATADO com a antecedência

mínima de 30 (trinta) dias;

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

conveniência pará a Administração do CONTRATANTE;

2.3. judicial, nos termos da Iegislação vigente sobre a materia'

3.Arescisãoadrrinistrativaouamigáveldeveráserprecedidadeautorizaçãoescritaefundamentadadaautoridade
competente.

ITOD, TRÁSANIAZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO CINASIO MIIN'
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Estâdo do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITA-ITUBA
FUNDO }IUNICIPAL DE EDUCAÇAO

l.l Os casos de rescisão contrâtual serão formalmente motivados nos autos do processo' assegurado o

contraditório e a amPla defesa

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
CONTRATADA

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA

ITAITUBA - PA, em I8 de Fevereiro de 2020'

FUNDO M AL DE EDUCAÇAO
CNP(MF) 2s.317.17 2/0001-82

CONTRATANTE

DgA*

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. DO FORO

l.Asquestõesdecorrentesdaexecuçãodestelrytlgl:lt9'quenãopossamserdirimidasadministrativamente'serão

;rocessadas 
e iulgadas no t"r" ã"'ú.i"l.ipi" de ITAITUBA, iom-e*clusao de qualquer outro por mais privilegiado que

sela.

E.paralirrnezaevalidadedoqLrefoipactuado.lavrouseo.presenteConlratoem3(trêS)viasdeigualteoreforma.
nâra oue sunam um ," .,Jii;.';r';;;; aepois de lidas. sào assinadas pelas representantes das paíes'

Lór'rrnernNrs e coNTRATADo' e pelas testemunhas a0arxo

I a,(AryPAU LÓ SILVA ARAUJO
cPF 591 . l6l .702- 10

CONTRATADO

Testemullhas:

CPF/RG
CPF/RG1

2

II,OD, 'IRASAi\ÍAZONICA C/ I()'RT]A '\NEXO ÀO GINASIO MUN

l.EsteContratoficavinculadoaostermosdoPregãon.o004/2020.PP,cujarealizaçãodecorredaautorizaçãodoSr.
ÃüiiróiliÉixÉtRA PtNHo, e da proposta do coNrRArADo
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