
Estâdo do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FU\DO III \ICIPAL DE EDI C \ÇÂO

coNTllATO N' 20200045

CLÁUSULA PRIMEIRÀ - DO OB.IETO

o Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. neste ato denominado

õoNrnetaNrg, com sede na ROD TRANSAMAZONICA SN, inscrito no CNPJ MF) sob o n." 25.317.77210001-

82, representado pelo(a) Sr.(a) eüliróN TEtxE1RA PINHO, SECRETÁRIS DE EDUCAÇÃg, portador(a) do

CpF n. 586.519.772-04, resioente na eí eNrÃo FERREIRA VALE 6l B, e de outro lado o licitânte ELIDIo

MENDES DA SILyA, inscrito no êNPJ/CPF (MF) sob o n." CPF 128.512.642-49, residente na C6MUNIDADE DE

Êannelnes, INTERIoR, ltaituúa-pA, cgÊ estgo-ooo, doravante denominado simplesmente CONTRATADO,

."f.Ur^, " 
pàt"rte contrato, do qual ierão pales l1§Srlntll*o edital do Pregão n' 00412020-PP e a proposta

"p..r"","a" 
i,"f" CONf nAfe»ó,iujeiiunáot" CONfn-eTANTE e CONTRATADO às normas disciplinares das

l'"i. 
""r. 

A.O6OIfqS 3 e 10.52012002 e aiterações posteriores, nrediante as cláusulas e condiçÕes que se seguem:

l. o pfesente contrato tem como objeto Locação de transpone hidroviário remanescente para realização de transporte

escolar e distribuiçao a. ,r.r.rou ár'.otui putá tuprit u n..essidade do Fundo Municipal de Educação de Itaituba/PA'

ITEX DESCRI çÀO/ E5 PEC I FI CAçÕES UN I DÀDE

Ho.oRtzÀDo DIESEL.l - uàrcâ,: B/l'í

"T;X ;.' ;"],:i;o i-oionizeoo oleser- cÀsco DE l'tÀD! IRA ou
?iI,Y-Yl 'Ill- i^, ''iã-- iÃriiaro EEcltÀDo. -oô, cÂÀDEs

iiiiiiii',iü pÃõiic.qo oNrú ouEDÀs É saNFFÂs 0E

:ã:;i:ii ;ãü"^ ãi ,i- c ior. cotr sÀrÀ DE HÁou rNÀ sEH
:::::: Y:Y'::[";iiX "'i ,ióii.on, capÂ( rDÂDç oE or]çÀo

ffi ffi ,'i"ffi [l*i[#itr+*"ffi I

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR DO CONTRATO

l. o valoÍ total do contrato é de Rs 33.975,00(rinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais)'

2. os quantitativos indicados na planilha de Formação de Preços constânte da proposta apresentada pelo

CoNTRATADO no pregão 
": óõ+áô,i+p. na cláusula Primeira deste instrumel:^Y.:::"."*e estimativos,

não acanetando à Aoministraçao ao óóI1RATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento'

CLÁUSULA TERCEIRA. DO AMPARO LEGAL

l. A lavrâtura do presente Contrato decone da realização do Pregão n'" 004/2020-PP' realizado com fundamento na

i;i ;d;;ô;d" ú à" lutt o d" zooz, na Lei n' 8 666/93e nas demais normas vigentes'

I .1. Aos alunos assistidos pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e Estadual (transporte escolar)' na

zona ribeirinha do Rio Tapajós, no Municipio de ltaituba'
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Estâdo do Pârá
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*

****r**-.,ç*-*;;,í*',,*3kr#"til[i;ih'Ti1slã

xjtg**gr**i****:,e*:l.t''
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tExTA - Dos ENcARGos Do ..NTRATANTE

' '*'l;;;;"T;".,'"",*ffi,1:?""'ü",:':::;il:n::T":$:'::'"JT:::j1:::l"i:i:ll"i""àxxl"'"
Termo de Referência - Anexo

1 2' impedir que terceiros fomeçam os serviços objeto deste ContÍato;

l.3.prestarasinformaçõeseosesclarecimentosquevenhamasersolicitadospelosempregadosdo
coNrúiÁoot ^ --L^í^,.ãn estritamente necessária à prestaçào dos serviços

14' solicitar do CONTRATADO a embarcação'

u".""olJ; pãi;êó"TRATANTE; , .^- i.reguraridade nos serviços prestados e intenompê-lo

l 5' comunicar ao CONTRATADO' 
qualquer tn

imediatamente' se for o caso; 
ços da Secretaía Municipal de Educaçãoi

\'/ 
l'ltffiJ-t- "-"--;r","ffi;o 

conduza a embarcâção contratada paraprestar serviços

-'*":,'::":; 
" rJü,::T i"#H::il1""3TH":'il::'jil:::':i"l': 

jr:":;T"fj:';'"';;

ur**'*:mmii*m:n:;l's"::;ru:fi:J:::;il'vigênciad'con'lra":
r.e. soricitar a sústituirtr-t,Hr;:'::tãfii#iittâ:e 

inicial dos serviços (recebimento) no prazo de 24

(vinte e quatro) hoÍas col

ROD. TRASAMAZONICA 
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Estâdo do Pârá

Ílr)VERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
".-' ãiioó út \rcrP{L DE EDt cAçAo

CLÁUSULA SÉTIMA.DOS ENCARGOS DO CONTRATADO

l. Caberá ao CONTRATADO:

1.1. assumir' como exclusivamente seus' os riscos e as de^spesas de correntes da boa e perfeita execução dos

seryicos conrrarado,. n.,pon=uuii#.:.";;ü;. nau rao*iauXJ"l'J.rà1#lAtiüT^trT:l;TJ,'.'.t':"t''

;;:ffi;r;il;;;inados' e ainda- por quaisquer prejuízos que sela'

r.2. incumbir-se-á da obrigação de observar ''*:ro'iT"1l'.fiJicdff:ff'ü:i:iX:"i':""J'""':iil[H:'ff'
*.0*,j;'.,0à'ãoãê;".;:o:TXlllllX,':JtX'"TJ:1§1;:,"[ii;".;i,ut, h.unao obrigad^o a apresentar ao

'."í;ifiõ;i q"; ü" 'ot"T 
oi" 

secreraria Municipal o. .orll'riã"a"ti*t** "o"tiutot 
por ocasião do

Depaíamento de TransPorte o

Pagamento;

1.3. responsabiliza-se pela adoção de todas i: T::]Í" 
de segurança e proteçào" inclusive as que o

\iI.NTRATANTE julgar "...1;;";;i;; 
execução ao. ,.rriil, I'or*,?"r"iáã a"i bens e interesses próprios do

CONTRATANTE e de tercetros:

1.4. não transferir' no todo ou em parte' o objeto do presente contrato;

r.5 responder peros.danos causados diretamente' à Ad;,;:5:?:'3""":[[|]§J'H:'iji:-ill"";
a..o",.,ii". á ã"J* .,r pà o" a o 

hi:ffimU'f i'*H:" 
*'

fiscalização ou o acomPanham

1.6. executar o objeto do presente contrato' :.!'',c:-^" 
o coNTRATADg 1 "n'11:-'odo 

o empenho e

dedicação necessária ao_ fiel .""a*.1^a'" ."*pri*.nro do. 
"n.u,:g; 

; ;J i# ;; ;;;fiados' atuando no deslocamento

i"i àü'Ãt "" 
nttrto deflrnido no objeto do contratoi

r'? iniciar â prestação dos serviços olj",." 1eYÁT1rll;f'X"1fr1'ã"'ilt:JT:'i''X1t"::"Ii:[il"1:
coNrnÀiÀNrB,""r.T"t".;.f".:,iJ3:::l'f :TJ3i\ioro"ru,
ResponsáVel do Departamento oe trarl5P(Jrrv vrv"'-.' -- 

,r.-:^^. .,a7amênÍos no casco e na tolda),

1.8. obriga-se a subsrituir a embarcação com dereitos (mec:u'""'à:ltt[:::: "Í'31"',11"';.;;;;icaçào. do

. no o,*o"oL"'li;; fr::l:r:.:-*:,,fjfi:"f";Í",'"1]#ffi;.i,"pu,u u comprementação do transrâdo

VCONTRATANTE provrdeÍ

inEnomPido; ência do contrato;

1'g obriga-se a realizar manutenção periodicamente a cada 6 (seis) meses' durante â vtgr

1'l0 comunicar ao Departamento C"'P":"11:::ONTRATANTE' 
por escrito' qualquer anormalidade de

caráter urgente e p."*u' o, áiã,à"i..nio. qu. iulgu, n...''u,io;

l l l manter-se' durante toda a execuga3 oo con^ti11;;;çffi1à:[t:"Ot *t as obrisaçÓes assumidas' todas

as conaiçoes it trubilitaçao e qualiÍicaçào exigidas no proceott

r.r2. se responsabilizar com as despesas d.e^ricencffilll,;;lfll;[XlX'i]t3",.',i,,iTlTtff,X";JT':::l':;

tributos de qualquer natureza e todas as desPesas' dlretas ou I

ROD' TRASAMAZONICA C/ IO'RUA ÀNEXO AO CINASIO MUN'
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licitação:

, ,3 permitira.c"lly:i""dá#,:êffx::,Í.j::Tff:il:llTJíiJ1",.:Ji:;'J:llo'".,'#5;iÍ':li'i:i1
resistrada na Marinha Mercante

uiãi, Ú.. .o.o as demais tripulaçÕes:

, 4 prestar e' *ll''-T ::i'ilx5: ffi:iãxr:, ::;fl l?J .1' :J:[i;**pio1 H':'ffJi::' :
segurança dos Passageiros 

quanl

toirar as providên.,u, n"..rruJluí"ou'rà'"' ,.gri.ii-ça" au rrtrr'ia"o ã u nao repetiçào dos fatos que geraram as

*'*':T. 
conrer. na embarcação' todos os equipam'*":fi;T#[T.:,:',i;:]::ll:n:"i"i*'lXit%:'i:

r,,rmnr,u áã'üii 6 sm661çaceo deverá estar predispostas pa

Secretaria Municiput at ro"uçâçJin""l"i* ptt" Jt*arÀento de atividades extraclasse;

v l.ró aembarcaçàodeveráserconduzidaporprofissiona:L',',:'ií§il1'[:'Jnt'X1!Jil':iTl':'"|;:';J::::l
"r:rl:j:.}3i'i,:: 

mix;;*::i:1:::rüiiffü::1'..TlJ:f""1;i:Íit " 
a I cença das embarcações na

t"";#t;ili;-oi/autorização para ira[egar' deverá estar' exp(

r.rT execuÉr os serviços em embarcação que p':f ii,T,l".il:'J;HJt"-1"[trJ'11à3::ij::j*]']:

:â:*H iTii:$:*.nartx:.:?l;!,iütàft:ir*[i',",'" .*+i**ffi ; Lll,*i[: H:ff,T:

il:';fi ;,iil; êô-lnfi;; jçl".H:fi;:',,"J.'1il;J", .,ercei ros:

por sua atuaçào a servlços oesre urÉau' uL'rr 
]am de uso exclusivo

I .l 8. zelar pelos serviços prestados da emba""i? t.1:X10"""t 
J.'iü,'.1"il"lll"iJ'1lil"

ouru o ,àn*o?Jiãtà'ia'i" '"'n'nt"tntt 
contralado' sendo ve

r.re. por ocasião dos serviços prestado:.:-t^-")l1#â3,1i'"T§T.:.:TlllllH;,'T#Íã*'i;'il
,.roon,uüiú,JnJopelacontrataçàodeummonitorparacur

"*-';;:.""":i::':l,,.u...,ouo,oocumentoseregistros;H::tHt:#3;ii,x'l'i',H'l'x".ltil"#i.;ffil'l

- nuru or''ãia"à"t ao' o'gaot de Controle lnterno e rr

interministerial 424120 I 8'

cr,Áusul,l orrAvA - DAs onnrclçÔrs soclAls' coMERcIAIS E FISCAIS

1. AO CONTRATADO caberá' ainda:

r 'r ' assumir a responsabiridad" I?:l:i::'"; :l'"XT:: Xj$::l;'il:;:""':1"Xt:::ff:ff':ã:X'"1:
resislaçàosocial"**]n':H;Ui'??;.""'J't"tà"*tüíÀ*"'
mãnterão nenhum vinculo emprcga""'" '" ' - 

^L.i-â.Ãês estabelecidas na legislação

I .2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações esta

ROD. TRASAMAZONICA C/ TO'RT]A ANEXO AO GINASIO MUN'
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E§tâdo do Pârá

c ov enN o ruü'üiõ f,* 3* :Tâlã' 
*

::§i,'r;,:il::1"11:"i::t3:J**ru31;'"$"'1'';1""T'lttfu:'§t"$:T':llHt"ô'.i?iiTri'fÉosquandodos

1.3. assumir *u* "t 1;,;;;::#iilr"i.,i:ffi11:i:1,1"'iâ#]':"u 

penar' reracionadas aos serviços

prestados' originariamente ou vtncutaq"- 
:^ , 

' 
-:^" --.,,oos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste

1.4. assumir' ainda' a responsabilidade 
pelos encargos fis

conüato' ':r' não transfere a

,,;*,g,,;**$Wlsr '".";l;i::r

r,,CIÁUSUI,I XONA' DAS OBRIGAÇÕES GERÀIS

' "'-l ;:l;H:"",*,.;;;:,;'ffi t: JTif;' 
o"*encen'1e 

ao Quadro de Pessoar do

CONTRATANTE durante a P

1.2. é expressamenle rrrltl*g**;lii+*"" 
o' publicidade aceÍca deste contrato' salvo se houver

previa autorização da Admtnts,aga" "" 
- -^."^â nâra a orestação dos serviços objeto deste contrato;

1'3' é vedada a subcontratação de outra pessoa para a 1

***"'á,,?"l*?*-ül'Hfd*,l**u*;*r*i**-*#*:xl""l?[xTi]'+:'"'*Tr
::ut'";:':l;*;Íffi 

****t***t [í'Fffi': :::i["";':Tt'i ;"J"ffiii''':?'.xiT';

vencedora' durante o seu tl

v EpuceÇÃol

*HÍildffi:l*1}tri#tflfiqfllt}§;§tii.il},ti':Ê.; 
fr

Ilài""ç'" a" p""isto no art 8l da Let n'- õ ouu/ 7J' 
^- ."cinâr ô Contrato' aceitar ou retirar o insrruÍnento

::Hffil?:*[â,'::";luix*tl*lu;'m*:;t"mw;:'1pi' 

t"iÜãlt i'à"';;;;;i; "

ROD. TRASAMAZONICA 
C/ TO'RUA ANf,XO AO GTNASIO Mt]N'
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Estado do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO \t L'\ICI PAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FTSCALIZAÇÃO

l.EstecontratoseráacompanhadoefiscalizadoporseNidordesignadopara_e-ssefim,representandoo
C6NTRATANTE, permitida a contãação de terceiros'para assistilo e subsidiá-lo de informaçÕes pertinentes a essa

atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem 1 99.T11]t":i1d" 
servidor designado paÍa esse fim deverão ser

solicitadas a Autoridade compete,,t" à" FÚNoo MUNIóIPAL DE EDUCAÇÃq ãm tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes.

3.oCoNTRATADOdeverámanterpreposto,aceitopelaAdminiStraçãodoCoNTRATANTE,duranteoperíodode
vigência do Contrato, para representá-ia administrativamente sempre que for necessário'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ATESTO

1 . O atesto das Íaturas correspondentes à execução dos. serviços qfit:1q'- .q:: 
tão objelo 

1es-! 
cÔntrato caberá âo

Responsável do oepartamentáã;ir"ú;Hta;oviário do coNTRATANTE, ou a outro servidor designado para

esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

l.AdesDesacomosserviçosprestadosdequetrataoobjetodestecontrato.estáacargodadotaçâoorçamentária
Exercicià 2020 Atividade oq rõ. izlo ro+oa ).05g Manurençâp àá Tr.nrron. Escolar do Ensino Fundamental -

FUNDEB 40%, classificação-".""ã.i"" 3.3.90.36.00 outrot r.ru. de terceiros pessoa fisica, Exercício 2020

Atividade 0909.123620415.205ôü;;;ç;; do tr*rpo.t.^erÀtar do Ensino Médio, classificação econômica

3.3.90.36.00 outros serv. a" r"r"ãir", p"rr"à fisica, Exercício zoão Áiiuiaua. os 09.121221005 2'033 Manutenção da

Secreraria de Educaçào . ct*ri;;;õ;;;;;i.u ã.l.qo.:o.oo outros seÍv. de terceiros pessoa fisica'

2. A despesa para os anos subsequentes' quando-for o !1'3: tttá alocada à dotação oÍçamentária prevista para

atendimento dessa finalidade, #ili-*;;"i;;; cot.lrRaraNre' na Lei orçamentaria do Município'

vclÁusul,l DÉcIMÀ TERCEIRA - Do PAGAMENTo

l.oCONTRATADodeveráapresentaraoCONTRATANTEnotafiscal§F)paraliquidaçãoepâgamentodâ
despesa peto CONTRATAN;É:';".';i;;,J";;'u"".àrà .r.aitraa em conta corrente ou cheque nominal ao

contratado no prazo de l0 C"');i";;;;il;s áo mês subsequente ao dos serviços prestados'

2.Paraefeitodecâdâpagamento,anotâfiscaldeveráestaracompanhadadasguiasdecomprovaçãodaregularidade
fiscal tributária des.ontuau ao ôõi'üiãiÁóo' "* original ou em fotocópia autenticada'

3.oCoNTRATANTEreserva-seodireitoderecusaropagamentose,noatodaatestação,aexcuçãodaprestação
dos serviços que rao ouj"to d.itã cár,trato nao estiverem ". u.o.Jo "tt" 

as especificações apresentadas' aceitas e

executadas Pelo CONTRATADO

ROD. TRÀSA}IAZONICA C/ IO"RUÀ ANEXO ÀO GINASIO }IIIN'
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FU\DO I,I I NICIPAL DE EDU( AÇiO

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste Contmto'

5. Nenhum pagâmento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

i;;;i;;,-,.ir;;; isso ge.. air"iiã à utt".uçao dos p.eços, ou de iompensação financeira por atmso de pagamento'

6.Noscasosdeeventuâisâtrasosdepagamento,desdequeoCONTRATADOnãotenhaconcorridodealguma
iá.rái"ãi"rià, n"u 

"onr"n"ionudo 
quá taxa de compensação financeira devida pelo coNTRATANTE, entre a

data acima referida e a coffespondente ào efetivo pagamento da paDela, ser a seguinte:

EM = Encargos moratórios;
r-Ã'= N,iÁ.rJa. dias entre a data prevista parâ o pagâmento e a do detivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser Paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644' assim apurado:

EM:lxNxVP

Onde

r = (rx)

365

r = (6/lo0)

Jb)

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60á

posteriormente.
6.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada

6.2'opagamentodasdespesasoriundasdaprestaçàodosserviçosobjetodesrecontratoserárealizadocom
base no valor da diaria. muttipticaaã pei;;il;;;;iárirs tiabalhadas no mês anterior ao do respectivo pagamento'

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA ALTERAÇÁO DO CONTRATO

l.EsteContratopoderáSeÍalteradonoscasosprevistosno-art..65daLeiS.666lg3,desdequehajaintelesseda
ioãirt*çà" à"'cóNTRATANiÉ'com a apresàntação das devidasiustificativas'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO AUMENTO OU SUPRESSÀO

l.NointeressedâAdministÍaçãodoCONTRATANTE,ovalorinicialatualizadodesteContratopoderáser

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO'RIJA ANEXO AO GINASIO MUN'
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Êstado do Pará

G ov ENIS Yui§:Si',t", 3,1 {âl:' 
*

aumentadoousuprimidoatéolimitede25%o(vinteecincoporcento),conformedispostonoartigo65,parágTafosl.e
2o, da Lei no E.ôooivr. 

-^- ^^.aicões licihdas os acrescimos ou supressões que se

"',3"***u*:*'à"ffi 

l,l3ll;,ffi :;,1:x'"i:x1^ff 
'ffi Tl"di:["'";;;;""*d"

i"):*#":i§',:ilrr*r,U*t'"'1"';:;;,1er 

o 
'mite 

estaberecido nesta cráusura' sarvo as supressÕes Íesurtante

ct Áusule oÉcrMA sExrÀ - DÀs PENALIDADES 
rorimenro dos prazos e^demais obriBaçôes assumidas'

l n'âiffiffi",::'sfi{ffifili?:t'Jg:-"'xJ":["'r;:*'J't"'â'#nfi:i';""3s*?'."fiÃõôu""guin'"'
sanções:

\J l'l advertência; 
.^r^, r^tql deste contrato, no caso de inexecução total' recolhida no

1.2.muuader0yo^,1",ã"rJ:::ii:]::t:ilJÍ"."#:'1'tL:^',
Prazo de 15 (quinze) dias corÍr

ffi H{:$üh#'.:tdi$.itl;r:*:;:ffi 
lt*{ffi

HrIffi IJfl 
'jàíu*.,Iiffi 

,flufil{f*#luifi rlffi
u*ro',ii,i§10'"$T"'Bt$t'âft 

iÜl;'J,.;':Tt'::t'ffi 
*

2 l ensejar o rewdamento da execuçáo do objeto deste Contratol

2 2' não mantiver a proposta' injustifrcadamente;

2'3 comPorar-se de modo inidôneo;

2'4' fizer declaração falsa;

2 5 cometer fiaude frscal; >'.-

ROD. 
,IRÀSAMAZONICA C/ IO'RI'IA ANEXO AO GINASIO MUN'
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Eslâdo do Pàrá

GovER}{ o rr{ uNISl",tt 
3J" :IâIã' 

*

2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9. apresentar documentação falsa'

3. Arém das pena,idades :l*â\i&o#ffiT?&l::ff:fi':;3illl;í3"iil"i$:iJ:,fl:;:tfiili:'i"1"^
Cadastro de Fornecedores do u

Lei n." 8.666/93'

4. Comprovado imp'dti::l:^"Jfi'::5.J:fli:'#Ji:1::'*'#liTJlltlà[:[::ã'Sil1fl1â'#T:'f;i:"1t""
CONTRATANTE, em relaçao

t-das Penalidades mencionadas'

5. As sançÔes de advertência e de impedimento de ri:lta]':c:T:a[:i::':13il;lt'i::t::'%3];H:^':Ik
;"i#;';.'i";plüas ao coNrRArADo iuntamente com a

2.6. falhar ou fraudar na execução do Conlralo;

2.7. não celebrar o contrato;

efetuados

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÁO

l. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão'

8.666193

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n"

DA VINCULAÇÃO ,IO EDITÀL E A PROPOSTÂ DA

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.l.determinadaporatounilâteraleescritodaAdministraçãodoCONTRATANTE,noscasosenumerados
nos incisos r a Xrr e XVrr d" J,;;;;',;;L;; n1"""ionua", *,iiiãi** ã cóNrneraoo com a antecedência

mínima de 30 (trinta) dias;

2.2. amigável,por acordo entre as parteR' 
' 
reduzida a termo no pÍocesso da licitação' desde que haja

-.onu.niãíiu*puiãã Àá*inistraçao do CoNTRATANTE;

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

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo' assegurado o
competente

J. t

contraditório e a amPla defesa'

CLÁUSULA DÉCIMÀ OITAVA

CONTRATADA
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cuja rearização decorre da autorização do Sr
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E, para hrmeza e validade do que foi Pactuado' lavrouse o Presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma'seJ a

um só efeito, às quals, depois de lidas, são ass inadas Pelas representan tes das Partes,

e CONTRA TADO, e Pelas testem unhas abaixoDara que surtam

bot.trRernNre
ITAITUBA - PA, em l8 de Fevereiro de 2020'
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