
F,sfâdo do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FI.'\DO \II'\I('IPÀL DE EDI C,\ÇÂO

O Município de ITAITUBA, arravés do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. neste ato denominado

C6NTRA'|ANTE, com sede na RoD TRANSAMAZONICA SN. inscrito n9 cNet S!! s9! o n'' 25 317 77210001-

a2, ,""pr.r"ntudo p.to(u) sr.(r) AMTLTON TEIXEIRA PlNllo, sECRETÁRlo DE EDUCAÇÃO, portador(a) do

Cíp ," S8O.S I S.lZ2-0à, residente na AV ANTÃO FERREIRA VALE 6l B, e de outro lado o licitante ADEISON

COSTA VIEGAS, inscrito no CNPJ/CPF (MF) sob o n.' CPF 806.844.832-20, residente na RUA DECIMA

eUINTA, 1239, BÊLA vlsTA,Itairuba-pA. õEP-68180-420, doravante denominado simplesmente coNTRATADo,

"àf"bru* 
o presente contrato, do qr,ral serão paftes integrantes o edital do Pregào n.'00412020-PP e a proposta

-pi.r"ntuau 
pelo CoNTRATADo, iujeitandcse CONTRATANTE e CoNTRATADo às normas disciplinares das

Y-eis n"s. 8.6ó611993 e 10.520/2002 e aiterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CONTRATO §-" 2020005'l

CLÁUSULA PII,IMEIRA. DO OBJETO

l. O presente Contrâto tem como objeto Locação de transporte hidloviário remanescente p ara realização de transporte

escolãr e distribuição de merenda esiolar, pará suprir a netessidade do Fundo Municipal de Educação de Itaituba/PA'

úESC'{rCÀO/ESPECTTTCÀCÔ

À CÀ50!INÀ-23 ' Màrca.1 L/M
lÀNct,,\ t{oroÂ À GÀsoLlNÀ, CÀSCO DÉ À.IUXTNIO, CÀ!ÀCÍDÀDE
m. óa prssecsrnos, TotDÀ, I.íorol 40cv. rNsrÀwENTo DE

!ÉcupÁõr, Éiiiniôn E coi,ErEs sÀrvÀ-vÍDÀs TRTPUIÀcÁo'
Éitôro imrLrrÀDo Ê uoNIToR EscorÀ: txEF JwENclo
àoãrrÀ nãiÀi NÀzÀRÉ lrlrÀco Do RoQÜ, ruNos: I" ê 2'

I .l . Aos alunos assistidos pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e Estadual (transporte escolar), na

zona ribeirinha do Rio Tapajós, no Municipio de ltaituba.

]LÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l. O valor total do contrato é de R$ 3 3.975,0O(trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais)

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pelo
CONTRATADO no Pregão n." 004/2020-PP e na CIáusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos,
não acarretando à Adnrinistração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

IIOD, TITASAMAZONICA C/ IO'RT]À ANf,XO AO GINASIO MUN

CLÁUSULA TERCEIRA - Do AMPAR0 LEGAI,

l. A lavratura do presente Contrato decorre da realizaçào do Pregão n." 004/2020-pp, realizado com fündamento naLei n' 10.520. de I 7 de julho de 2002, na Lei n. g.66ól93e nas derr], norr* vigentes.

>-., AÀ*\À-"



Estado do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FI \DO \II.'\ICIPÀL DE IDI, CAÇ ÀO

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

l. A execução deste Contrâto, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

p..*i,á, àJ air.ito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da_Teoria Geral d-os Contrâtos e as

ãirpáriç0". de direità privaáo,'nu iár*u ao urtiâo i+, du L.i n" 8.664/93 combinado com o inciso Xll do artigo 55 do

mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFTCÁCIA

1. A vigência deste contrato terá início em l8 de Fevereiro de 2020 extinguindo-se 3l de Dezembro de 2020' tendo

início e vencimento "^ 
Oiu a. 

"*!.ài"t 
tiJ"*náo-t. .*"tuir o primeiro e incluir o último, podendo ser pronogado por

iguais e sucessivos periodos coil vista'à obtenção de preçoi e condições mais vantajosas para a Administração'

limitâda a sessenta rneses, contárme pr.uirto no inciso ll áo art. 57, da Lei n" 8.666/93 e alterações vigentes'

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRÂTANTE

l. Caberá ao CONTRATANTE:

l.l.permitirqueoCONTRATADOexecuteosserviçoscontratadosprevistos.noobjetodestecontrato,no
Termo de ReÍêrência - Anexo I do edital de licitação, e na proposta de preços ofertada, adjudicada e homologada;

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

1.3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do

CONTRATADO:

1.4. solicitar do GONTRATADO a embarcação, estritamente necessária à prestação dos serviços

demandados pelo CONTRATANTE;

1.5. comunicar ao GoNTRATADO, qualquer irregularidade noS serviços prestados e interrompêJo

imediatamente, se íor o caso;

1.6. fornecer combustível para a embarcação a serviços da Secretaria Municipal de Educação;

1.7. nâo permitir que comandante/piloto não habilitado conduza a embarcação contratada para prestar serviços

de transporte hidroviário remanescente;

1.8. não aceitar a embarcação sem condições de desempenhar os serviços objeto deste contrato ou que

apresente problemas (mecânicos, elétricos, vazamentos no casco e na tolda) no ato do seu recebimento e da

verificação realizadas periodicamente a câda 6 (meses) meses, durante a vigência do contrato;

1.9. solicitar a substituição de embarcação reprovada na fase inicial dos serviços (recebimento) no prazo de 24
(vinte e quatro) horas contados da notificação ao CONTRATADO.

IIOI). TI',\SA]\IAZONICÁ () II)"IIT A ÁNEXO AO CINASIO }'TIN.

Y. Ê\u*U*'.-



Estsdo do Pârá

COVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA.-- 
ru:loo ]lt :{lclPAL DE EDt ( AÇAo

CLÁUSULA SÉTIMÀ - DOS ENCARGOS DO CONTRATADO

l. Caberá ao CONTRATADO:

l.l.assumir.comoexclusivamenteseus.osriscoseasdespesasdecorrentesdaboaeperfeitaexecuçàodos
serviços contratado' n"'pon"[iiiáj::':';#uá;"' n'r" ro"""o"íà"i"01"1"'!33;;l?^'§#:":H""-':;;'
;;:ü;ã;;;;áinados' e ainda' por quaisquer prejuízos que se;

1.2. incumbir-se-á da obrigação de observar riS11o-111nte a legislação trabalhista e'previdenciária' sendo

resoonsárel pelo pagamento dor'ru-úlior. a" roaas as verbas d..";;;;-d; ;;tstação de serviços e recolhimento das

contribuiçôes que lhe forem ,:i.r*;;. .J;"a de rercisao'dJs,. conituto. iicando obrigado a apresentar âo

Depanamenro de Transporte il';**r';-ü;;;.ip"r a. Ea,.Iãjà'oã"a"**t"t"t to"útot por ocasião do

Pagamento;

1.3. responsabiliza-se pela adoçâo de todas as medidas de segurança e proteção' inclusive as que o

-coNtR_ctnNTE julgar n.."iúriu para a execução ao, ,.rriçl', i pr"*,?"r"ià" a"i bens e interesses próprios do

CONTRATANTE e de terceiros;

1.4.nãotransferir,notodoouemparte,oobjetodopresentecontrato;

l.5.responderpelosdanoscausadosdiretamenre.^àAdminiStraçãodoCONTRATANTEouaterceiros.
deconentes de iua culpa "' a"rt'ã"u,i'" os serviços prestad;:#" ;-:ffi;; ou 

"dutindo 
tttu responsabilidade a

;;:;iiil; ;; o-"o'np'nhu*'n'o pelo coNrRArANrE:

1.6. executar o objeto do presente conÍato' :!'ig-1-^'" 
o CoNTRATADO a enviar todo o empenho e

rledicacào rrecessária ao Ílel e adequado cumprimento dos."..,gà à'* ift" táo confiados' atuando no deslocamento

àãt uiu'not no tt.trro definido no objeto do contrato:

l.T.iniciaraprestaçãodosserviçosobjetodestecontrato'deacordocomanecessidadeeointeressedo
coNrRArANrE, no o*-'i"-ãjli'iàà,.1 h","r.pó, "';;;t,";;;;ãu 

ô'a"t de serviços expedida pelo

Responsável do Departamento ãl tiun'pon" 
"ttolut 

do CoNTRATANTE;

I'8.obriga-seasubstituirâembarcaçãocomdefeitos(mecânicos,elétricos,vazamentos.nocascoenatolda),
\J no prazo dc ató l4 ,"i"tt"" o'^ti"i .horas 

após a^-co"t'"iãt- iãt- ftio'' u tontut da comunicação do

CONTRATANTE provrdenciando imediatamente ,"io, *rfu'Jt.is para a complementaçào do translado

interromPido;

l.g.obriga.searealizarmanutençãoperiodicamenteacada6(seis)meses,duranteavigênciadocontrato;

I .l 0. comunicar ao Depaíamento competente do coNTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de

caráter urgellte e prestar os esclarecimentos que julgar necessarto;

1.1 l. manter-se, durante toda â execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatóriol

l.l2.seresponsabilizarcomasdespesasdelicenciamentoanual,manutençãodeembarcação.lmposto:
tributos de qualquer natureza'Iodas a, ã.rp"J*, arr.tu. ou indiretas, relacionadas com o serviço o objeto da presente

ROD. 'TITASAMAZONICA C/ IO'RI.]A ANf,XO AO GINASIO MUN'
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Estado do Pará

covsm'{o Mu"N rcf,t! |fi :Ifi ã'*

licitação;

, 13 permirira.c"*i""ffiiâffiffi;'à::?#":,"ü:llTiy[l,T:J?:là'Jli""".'']:5;ü;il"f:lli

::Hln* [#T]t]:l:ffin"*

ilíT:xi',*':ffi #?*:':"Hxlil*",",ft,'-"#H3#*i#l$"tT"*?T,*J"ffi 
"*iÍn*:'d#'.

reclamaçÕes;

, , s conrer,. na :**{il?"1:$":*} i:.T1ü#:.:*L[|1Elij"",'J,§:]:::?:n:?"#'*:ff""'Jà:
H','Slli^,1[:l;'1.'Ioo'Xl"iuil'""iJliJ'pâ'"i'"'a'i""'"0"

,."}**:l*:,x**;t""r**llllllli*H*n*#'*l:'#'::"*;]:rffi

[*fi$$fimsçs*'r#trffiffi
, ,8 zerar perosse-1ffi5;:::Xil:::,:ljf;:::Í:"",XXXt1""'.I$ü,il":,'.1|:""iJ"liiir'

para o transpofte llidroviário remanesocrrtE !urruq!*-"' 
el, por cada-rota' se

r.re. por ocasiào dos serviços presrados. " .9^*1,m1f,1,,]iT.tiTi!"l"i3ill,1H;,h* hidroviário

resoonsabilizattdop"la.onr,at,çaodeuntmonitorparacut

"--T;;...:::"o", 
r;,. acesso aos docum*:"::j:*':'::;H::t::':":#ffi::;':'Jil'r x"":tii"#?':'#l?

-"uru or' i.Yrio"orããot ótgaot de controle Interno e rr

interminislerial 424110 I 8'

clÁusula otrAvA - DAs oBRIGAçÓES soclAls' coMERCIAIS E FlscAIs

1. AO CONTRATADO caberá' ainda:

r'r assuntir a responsabiridade por rodos *:::X:il:x;Uiil''il?i.:J':11Xt::',.';:'jJtt,:;;Li:'J:

r.gi,ruçao'o'Ni'.;:::[f 
ru;m.""0,,1'ã"êà"*TfoTftrt,manterào llellhulll vlnculo (

l.2.asSumir,também,aresponsabilidadeportodasasprovidênciaseobrigaçÕesestabelecidasnalegislação

ROD. TRÂSAMAZONTCA C/ IO'RUA ÀNEXO AO GINASIO MUN'

Y' êÀ*\"*".



específica cle acidenres de rrabalho, quando. em ocorrência da especie, forem vítimas os seus empregados quando dos

serviços presrados o, .,n .on"*ro".tli "i..li"àu 
qr. acontecido àm dependência do CONTRATANTE:

1.3. assumir todos oS encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas aos serviços

pr"uuaor, orüiãiamente ou vinculaãa por prevenção' conexão ou continência; e

l.4.assurr-rir,ainda,aresponsabilidadepelosencargosfiscaisecomerciaisresultantesdaadjudicaçãodeste
Contmto.

2.AinadinrplênciadoCoNTRATADo,comreferênciaaos^encarsosestabelecidosnoitemanteriol,nãotransferea
responsabilidade oo, ,.u p,g"tnií ã'Àà|.Ili']"*çao do Col\Ti'nt'qNTE' nem poderá onerar o objeto deste

co;trato, razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade' ativa ou

passiva, conr o CONTRATANTE'

vclÁusull NoNA - DAs ollRIGAÇÔES GERAIS

I . Deverá o CONTRATADO observar, também' o seguinte:

l.l.éexpressamenreproibidaacontrataçàodeservidorpertencenteaoQuadrodePessoaldo
CONTRATANTE durante a prestaçào dos serviços' objeto deste contrâo;

.1.2.éexpressamenteproibida,também,aveicúaçãodepublicidadeacercadestecontrato,salvosehouver

prévia autorizaçào da Administração do CONTRATANTE;

l. j. é vedada a subconrratação de outra pessoa para a prestação dos serviços objeto deste contrato;

1.4. o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convocará oficialmente a licitante vencedora durante a

validade r1a propostu prrr, no pru.À rãximo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o contrato digital e Íisico' aceitar ou

retirar o instrunlento "qrirut.ni" 
*ú pena de decair'o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no art. 8l da Lei

n." 8.666/9i, no an. 7o da Lei n." 10 520/2002 e no Edital;

l.5.oprazodacorlvocaçãopoderáserprorrogadoumavez,porigualperíodo,-quando.solicitadopelalicitante
r-vencedora. durante o r., uunr"'ur.q i.rde que oco.ia motivo justiicadó e aceito pelo FLTNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO;

l'6-étàcultatloà(o)Pregoeiro(a),quandoaconvocadanãoassinaroreferidodocumentonoprazoe
condiçÕes estabelecidos, .},urru, á. licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazêJo'

examinada, quanto ao objeto . ,utor oi".tudo, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar

diretamente com o proponent; para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da

càminaçao do pr"risio 
'io 

a.t. 8 I da Lei n." 8.666/93, no art. 7" da Lei n.' 10.520/2002 e no Edital;

I .6.1 . a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retiraÍ o instrumento

equivalenre, dentro do prãro 
"rtub"l""ido 

pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO càÍacteriza o

descumprirnento total da obiigação assumid4 sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBÀ
FUNDO ]\II. NICIPAL DE EDU( AÇÃO

l{Ol). rRr\S^I|,\ZO\lC:\ ( / l0'R(rA ,r:{EXO AO GIN^SIO MI]N

Y, AÀ-'\"t*^-



Estâdo do Pará

G ovERN o r!1 i"ü"c i;* 3,1 ;1âi: "'^

clÁusut l »Écrlrl - Do AcoMPANHAMENTo 
r pl rrscar-tzaÇÃo

L"Rffii§fr W:ru::ll-ç"':'""*"*.1T"T§':*i" 
:tÊLXf''iãT'"i"*'liT;;:;il:ffi1ff "

atribuição'

2 As decisôes : ,-,.",f:?:fi"r:;,J,j'JBÜffi'§.i,jfiE$i;'ilÊ"r§ü'à';êi'ô'3f1",,??iffi;i":'#'TJíâ:;::

il:'a'"i"iãl;Hi.;. 
" - 

,- ^-," Àírministraçàodo coNrRArANrE, durante o período de

l*:gxr*mx;::iff*;; ii::H[dr"i"[1í]l#lii'ol'";â'"'***'"

;lÁusuu uÉcnu PRIMEIRA -'o o"':t: 
^-^,i"o5 prestados 3::.i:.:bj:*j.".§contrato 

cúeráao

i"?,::",x.1ã',â',,:l:il:::úH5;i#;fix;'H:;'il'3"âii"i.;+T"-Elix:TllJ""§';ã'ã"'ignuaopu'u
esse fitl.

6fffi**$***N*lp***.*'
ii"à,*:ffiiJ,:'""r4,iln:::::H"J'ü,;"Hx:'3"1''il1,;l.i?:-x'i:1'óâ*'j:ffi?"T;',of;l;t':'""o" 

o.,"

-ct Áusut l »Écttul TERCEIRA - Do PAGAMENTo

ln?*, i",m,frr',:[*,J-:t-' TÍ:hi$;":ffi']r"ix":nff':'i:ffiirl;

,r*fiil#[,fi::r"Xi"X1,XlÊB;.1$1iü3,i"Jtr;:Tiff:[o,xi]:Íi':T"?]asdeucomProvaÇãodareguraridade

3 o coNrRArANr?',:":'.:-,:';,1ffi':"1;:1çI.i"lltrTf i"'i;ll::"'ti#fi:1lkxil:Jl1:'fl:5:llffi:

i::.fl';:§l:Tà"-l'*'il^'"

ROD' 'IRASAMÀZONICA C/ IO'RIIA ANEXO AO GINASIO MUN'



'"'?Hl""sL'$,'-Fjir"lTtiã'*

i;,i.illl1i]ff*ti'iÜi"tiüil"Xx§J3ffi'i:gar 

os varores correspondentes 
amurtas ou indenizações

?.*::llJ,.H';[:ls;"'r;::tlm:m*]'''3'::::il;'".:il*?[j;[:,;:?'"1*Ti:iL#:ifi1"

là'irãl"3*l,;1*#ffiffi*Jt""'"'t'Wf':'ri:'§s$;:IKf;:::l?;
gy=11NxVP

Onde:

**Slu*l,tiüf*,u"-*:ffi ';-''-'*'ead'de'liv'pasamen";

r=Gx)

íí

I = (6/100)

365

I = 0,0001644

TX = percentual da taxa anual = 67o' 
ição será incluída em fatura a sêr apresentada

6 l A colnpensação 
financeira prevista nesta condição será incluída em fatura z

- -.:t,;tt* ;*'*""**i*fi:^*il"'ff'*1fli:'jil11":'::::":::ffili'üxffi:ffi*

ffit',r-'ffi 
./e3'desdequehajainteresseda

:'::'::":,::T:-::::::TIT:HJ:T::::::'a'luarizad'des'iec'n'ira"p'deráser
II'OD. TRASAMAZONTCA 

C/ IO'RTIA ANEXO AO GTNASÍO MUN'

^-,

A+*s'*-



Estâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Ft \DO Ill. \ lclPA L DE EDt CAÇ.iO

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

2', da Lei n' 8.666/93.

2. O CONTRATADO fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, até o lirnite om previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante

de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

l. pela inexecuçào total ou parcial desle contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigaçÕes assumidas,

a Adminisrração do CONTne'r'ANiÉ poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes

sanções:

v2. 
Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5_(cinco) anos, garantido o

direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o CONTRATADO que:

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2. não nrantiver a proposta, injustificadamente;

2.3. courportar-se de modo inidôneo;

2.4. Íizer declaração falsa;

2.5. conreter fraude Íiscal;

rror). r'R.rs.r\i\,r,\zoNrcA c/ ro"Rt ,r\ 
^NExo 

Ào ctN,\slo )rLN.

I .l . advertência;

1.2. lnulta de 10oá (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, no caso de inexecução total, recolhida no

prazo de I 5 (qLrinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

] .3. multa de 0,5oÁ (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de |0%o (dez

Dor cento) sobrc o valor total a.rr. ôàntruto, quando o'CONTRATADO, injustificadamente ou por motivo não aceito

í"i""àôiír:nÀiÁNiÉ, à"i-ri J" 
"ender 

totaimente à solicitação ou àordem de sewiço previstas nos subitens 1'7 e

l.g da Cláusula Séti,r,o aest" Contratl,'r".oinúu no pruro máximo de I 5 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4. ntulta de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por oconência, até o máximo de l0% (dez por

."nto; ,ábr" o valor toial a"it" Cort.rà, irando oôONTRATADO, ifustificadamente ou por motivo não aceito pelo

ôôNínAfnNfg, arender parcialmente à solicitação ou à Ordem di Serviço prevista nos subitens l 7 e l'8 da

Cláusula Sctima deste ContÍato, recolhida no pÍazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

L5, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

FUNDO Mt-rNlClPAI- DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos.

X Af*l.,t'..-
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G ov ERN o M;"N IC 
l-,1! 3fr :Iâiã*"

2.8deixardeentregardocumentaçãoexigidanoceftame;

à"d:'"',; *üii**-?&x;"#J:f's;Sllllr;#i:"":3s:ii:'x: 
::tffifl":'i'T"

Lei n." 8'666/93'

i,i,:tr1?f*;ü1'i'[i&,,#tr::[]3íi:Hf;t*'*"[sT:llti'*:1ff:t"si\"s1is*'#i:"1;
v635 Pgnalidades 

nlenclonaoas'

l;f."iilx",'l,f"lff H:âi f ifi'f*â:::i'ff 'l*lffi 
TT:"'fr i'::'x#H:',":'':'ã:ffi$lxi^Ir;

2.6. falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7. não celebrar o contrato;

efetuados

8.666/9i

competente.

3.l Os casos de rescisão contratual

contraditório e a arnPla defesa'

ct ÁusuL.q, uÉcrml oITAvA

CONTRATÀI)A

conforme disposto nos artigos 7? a 80 da Lei n"

serão formalmente motivados nos autos do processo' assegurado o

DA VINCULAÇÃO AO EDITÀL E A PROPOSTA DA

clÁusul,l nÉctlra sÉtrlr'l - DA RtrscISAo

1. A inexectrção total ou parciâl do ColltratÔ enseja a sua resclsâo'

' ^"::::,:.:::::,,,"r:.1;iltrlil::*:iâr#rHrii:Hffi:T"\ffi^T^'ó§:itr"J"il:[:'#;:
nos incisos I a Xll e XVll do z

múima de 30 (trinta) dias: 
-^*-. .orr,rzida a termo no processo da licitação, desde que haja

7 : a rn i gáv e r' 0 9"',"r'l; o:Tã,Íi*T[Ti{ i*"'' 
o''

Vconveniência 
Para a Administrr

2.3.jtrdicial,nostermosdalegislaçãovigentesobreamatéria.

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

ROI). TRASANIAZONICA C/ IO'RIIA ANEXO AO GINASIO N{UN'

\
\ Ar^u^
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FI. \DO III \ICtPAL DE EDt ( {CÀO

1 . Este Contrato lrca vinculado aos tennos do Pregão n." 004/2020-PP, cuja realização decorre da autorização do Sr'

AMILTON TEIXEIRA PINHO, e da proposta do CONTRATADO'

ITAITUBA - PA, ern 18 de Fevereiro de 2020

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

l.Asquestõesdecorrentesdaexecuçàodestel§t1l:lt9,quenão.possamserdirimidasadministrativamente,serão
processadas e julgadas no Foro do Município de ITAITUBA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que

seja.

E,parafirtnezaevalidatledo.quefoipactuado,lavrouseopresenteContratoem3(três)viasdeigualteoreforma,
Dârâ oue su arn um ,o .,.,ro,'"áJ f*i, depois de lidas. são assinadas pelas representantes das paÍtes.

boNrnnrenre e coNTRATADo. e pelas testemunhas abarxo'

FUNDO M AL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(M '7 .112i0001-82

CO TANTE

ADEI TA VIEGAS
cPF 806.844.832-20

CONTRATADO

.J

Testemunhas

I

2

CPF/RC
CPF/RG

troD. 't R.\sl \r,\7-O\ I( { C',/ l0',ttt A A\[\o Ao (;I\ASIO ]'lt N.


		2020-03-11T09:59:44-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




