
CLÁUSULA PRIMEIRA ' DO OBJETO

l. o presente contÍâto tem como objeto Locação de transportetidrovÉrio Ti',",1"fl'ffi:x:j;JiHt"[Tü:'X:
;#.Hil'; aiutlú'iça" de merenda escolar' para suprir a nt

E§tado do Pará

G ovERN o luuj{ rc 
rrt? r"" JIâi;u 

u"

O Município de ITAITUBA' .através 
do FLJN DO^I4UNIC'IPAL DE EDUCAÇÀO' nette uto denominado

hx*Íii*":,ffi t4iii.uT§l.i"ü$ii.-r''$1"?:ii.rf àifli:,:i'ff i::,*HI
sga.sig.llz-oq, residente na A

sâffi "Bpf-.."^:'t,l+rüfu 
àt,l"Tír;i#Êri,';i*:illlx::;i'"il[ffi '3xil'3â'*'

llffi il,flt'}il*[*t*iri:*ti*tl,sff{r:tltr}rf*r,rt

CONTRATO N' 20200021

seguem:

Itâituba/PA.

DEscR!ÇÀo/EsPEcr ErcÀÇÔEs

ffi$,*,Tkê,ffii'*t'*'*tt
ÁI'lBsixi&, u*,,"'o"

;f'"Yâilffi Prlro liÀ.ILrrÀ'o

x3!áli:,.,.".'.". ".,
iiilkro:"*";r*

BiÀNcÀ, tÀGO
ROZrrlÀÂ E SÀNTÀilÀ'

l.l.osalunosassistidospeloFundoMunicipaldeEducação(transpofieescolar),nazonaribeiriúadoRio
Tapajós, no Municipio de ltaituba-PA'

l.2.osprofessoresquedesempenhamsuas.funçõesrra-localidadedenominadadeDistritodeMiritituba
(margem esquerda ao nio r'pqo']lili'5"it'i'tia"a" de ltáituba)' no Municipio de ltai$ba-PA:

l.3.osProfessoresquedesempenham.suas.funçõesnasComunidadesdeParaná-MirieMiritituba(margem
.rou"rau'a'" ià üpuiãti no üuni"ipio de ltaituba-PA'

1.4. o transporte hry,:,BxrHt,:lhTfi^'# 3l$1?f,1tt ["Jilg?:'i",lliltf;;lunidades: 
e M'e

KIRIXI CAKWATPU' E.M.E' I
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l.ovalortotaldoContratoedeRs33.gT5,00(trintaetrêsmil,novecentoseselentaecincoreais).

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

C9NTRATADA no Pregão 
".' 

oúlioiS-PP 
" 

na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos'

não acanetando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pâgamento'

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

l. A lavratura do presente contrato decone da realização do Pregão n.o 0 8212019-PP, realizado com fundamento na

ili ,;lojzo, a" i7 d.iulho d.2002, na Lei n" 8.666/93e nas demais normas vigentes.

.- clÁusula QUARTA - DA ExECUÇÁo Do coNTRAro

l.AexecuçãodesteContrato,bemcomooscasosneleomissosregular-se-ãopelascláusulascontratuaisepelos
pr.*f,"r-iJ Ofr.lro público, aplicando-se-lhes. supletivamente. os principios da Teoria 9..?l d.9: Contratos e as

disposições de direito p.irado, na io,ira do urrigo j+. au L.i n' 8.664/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do

mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

l.Avigênciadestecontrâtoteúinícioem16deJaneirode2020extinguindo-se3ldeDezembrode2020,
.'u*.iii.nto., aia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último'

tendo início

CLÁUSULA SEXTA. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

l. Caberá ao CONTRATANTE:

i.l.permitirqueaCoNTRATADAexecuteosserviçoscontratadosprevistos-noobjetodestecontrato'no
Termo de Referência anexo I d" Eil"i;" li;idáo . nu propottá ae preços ofertáda, adjudicada e homologada;

. i.2. impedir que terceiros fomeçam os serviços objeto deste Contrato;

1.3. prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

l.4.solicitardaCoNTRATADAaembarcaçãoestritamenteneçessáriaàprestaçãodosserviços
demandados Pelo CONTRATANTE;

l.5.comunicaràCONTRATADA,qualquerirregularidadenosserviçosprestadoseintenompê-lo
imediatamente, se for o caso.

ROD, TRI.SAMÂZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO GINASIO MUN'
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

V I. Caberá à CONTRATADA:

1.1. assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas de correntes da boa e perfeita execução dos

serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,

prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;

1.2. incumbir-se-á da obrigação de observar rigorosamente a legislação trabalhista e previdenciári4 sendo

responsável pelo pagamento dos salários, de todas as verbas decorrentes da prestação de serviços e recolhimento das

contribuiçõei qué lÉe forem pertinentes, sob pena de rescisão deste Contrato, ficando obrigada a apresentar ao

Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Educação os documentos correlatos por ocasião do

pagamento;

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

CONTRATANTE julgar neceisária para a execução dos serviços à preservação dos bens e interesses próprios do

CONTRATANTE e de terceiros;

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

\,. 1.5. responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de iua culpà ou dolo, durante os serviços prestados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6. executar o objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a enviar todo o empenho e

dedicação necessária ao fie'i e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, atuando no deslocamento

dos alunos no trecho definido no objeto do contrato;

1.7. iniciar a prestação dos serviços objeto deste contrato, de acordo com a necessidade e o interesse do

CONTRATANTE, no prazo de até 12 (do."; ho.ur após o recebimento da Ordem de Serviços expedida pelo

Responsável do Departamento de transporte escolar do CONTRATANTE;

1.8. obriga-se a substituir a embarcação com defeitos (mecânicos, elétricos, vazamentos no casco e na tolda),

no prazo de íte Z+ (vinte e quatro) horas após a constatação dos fatos, a contar da comunicação do

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO

1.6. fomecer combustível para a embarcação a serviços dâ SecretaÍia Municipal de Educação;

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

serviços de transporte hidroviário para a realização de transporte escolar;

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

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

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

1.9. solicitar a substituição de embârcação reprovada na fase inicial dos serviços (recebimento) no prazo de 24

(vinte e quatro) horas contados da notificação à CONTRATADA.

ROD. TRA,SÀMÁ.ZONICA C/ 1()'RT]A ANEXO AO GTNASIO MUN'
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CONTRATANTE providenciando imediatamente meios compatíveis para a complementação do translado

intenompidol

1.9. obriga-se a realizar manutenção periodicamente a cada 6 (seis) meses, durante a vigência do contrato;

' l ',10. comunicar ao Departamento Competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de

caráter urgente e prestâr os esclarecimentos que julgar necessário:

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

ascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnoprocedimentolicitatóÍio;

1.12. se responsabilizar com as despesas de licenciamento anual, manutenção de embarcação. Imposto:

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço o objeto da presente

ticitação;

v 1.13. permitir a condução da embarcação através de comandante/piloto habilitado segundo sua.categoria

registrada na üarinha Me.cante do Brasil-Capiiania dos PoÍos, desde que tenham idade superior a 2l(vinte e um)

anos, bem como as demais tripulações;

1.14. prestar os serviços obrigando-se a exigir e fiscalizar seu comandante/piloto de forma a manter a

seguranfa dos iurr"g"i.o, quunio aos niveis de velocidãde/ acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento' e

toí.u. * prouidências necéssárias para a reguluização da situação e a não repetição dos fatos que gerâram as

reclamações;

l.l5.conter,naembarcação,todososequipamentosdesegurançaseespecificaçõesdeterminadospela
rrl"ri"rr" iã g;ij.'À ã*ú61ãia,i iáu".á ertu, pt"di.port* paru t"Ãir* os serviços, conforme a necessidade da

s..,"t.iut'luni"ipaldeEducação,inclusiveparaatendimentodeatividadesextraclasse;

1.16. a embarcação deverá ser conduzida por profissionais devidamente habilitados e qualificados para exercer

tat função; obrigano*r. 
"o 

,.", po. tàão. o, uf*à., á..bóias.salva vidas e piloto/comandante da embarcação detentor

de curso específico pu* oun.pái" O. pessoas, promovido pela Capitania do; P91o1 Já a licença das embarcaçÕes na

õrpitÃi" i", p".to./autorir"ção puta irafegar, deverá estaÍ, exposta em local visível;

1.17'executarosserviçosemembarcaçãoquepreenchamosrequisitos:coberturaparaproteçãocontraosol* 
. u .noü; árâ"r rã"*r. p"ã p.*çáà 

"onoâ 
quedas; boa qualidade e apresentar bom estado de conservação' A

Secretaria Municipur a" garcução naà se responübilizará.por prejuízos de-qualquer naturezao proveniente por ações

dos prepostos da contru,uau, 
"1"ú-a. 

inteira responsabilid;de àa;ontratada quaisquer danos causados pela atuação

ãu cãntiutuau u."wiços deste órgão, bem como prejuízos causados a terceiros;

l.l8.zelarpelosserviçosprestadosdaembarcaçãoequandotivercnemserviços,quesejamdeusoexclusivo
pâra o tra;sporte hiàroviário cóntràtado, sendo vedado o uso para terceiros (carona);

l.lg.porocasiãodosserviçosprestadosaCoNTRATADA,também,éresponsável,porcadarota,se
responsabilizando patu 

"ont 
ut"iao ãe um monitor para cuidar dos alunos no decorrer do transporte hidroviário

contratado.

Estrdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

ROD. TRASÀMAZONICA C/ IO'RUA ANf,XO AO GINASIO MUN
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Estado do ParÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITA.ITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

l. A CONTRATADA caberá, ainda:

ContÍato

l.l.assumiraresponsabilidadeportodososencargosprevidenciárioseobrigaçõessociaisprevistosna
legislação social e trabalhista em vi;;;itig;J;;" " 

t3H-1-]9t na época própria' vez que os seus empregados não

ããni*ào n.nhm vínculo empregatúio com o CoNTRATANTEI

1.2'assumir,também,aresponsabilidadeportodasasprovidênciaseobrigaçõesestabelecidasnalegislação
específica de aciden,", a" t,uuutnlltliililIil#""à;;ã gltyrt' t""m vítimãs os seus empregados quando dos

serviços prestados ou a, aont*uo toà ele' ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTEI

l.3.assumirtodososencargosdepossíveldemandatrabalhista,civiloupenal,relacionadasaosserviços
p."st"asr, ;ri;i;iu*.*. o' uintuiuãa por prevenção' conexão ou continência; e

l.4.assumir'ainda,aresponsabilidadepelosencargosfiscaisecomerciaisresultantesdaadjudicaçãodeste

2.AinadimplênciadaCoNTRATADA,comreferênciaaosencargosestabelecidosnoircmanterior,nãotransferea
resoonsabilidade oo, ,", ougu^"nií'i'Àã'i"i"t'ç'o do CoNTiÀiANTE' nem poderá onerar o objeto deste

contrato, razão pela qual a CONiúiAOe ."nunáiu .*pr"rru.ente a qualquer víntulo de solidariedade' ativa ou

passiva, com o CONTRATANTE'

CLÁUSULA NONA . DAS OBRIGAÇÔES GERAIS

l. Devera a CONTRATADA observaÍ, também' o seguinte:

1.1. é expressamente proibida a contratação 1t .:"Iido' 
pertencente ao Quadro de Pessoal do

CONTRATANTE durante a prestâção dos serviços' objeto deste contrao;

'1.2.éexpressamenteproibida,também'aveiculaçãodepublicidadeacercadestecontrato'salvosehouver
preria uuiãti-çao da Administração do CONTRATANTE;

1.3. é vedada a subcontratação de outra pessoa paÍa a prestação dos serviços objeto deste contrato;

I.4.oFUNDoMUNICIPALDEEDUCAÇÃoconvocaráoficialmentealicitantevencedoradurantea
validade da proposo p*u, no p"azâ ."a,"iÍno ã. +a-f'ú*a 

" "itoirtora.. 
assinar o contrato digital e fisico' aceitar ou

retirar o instrumento equivalente sob pena de decair.o dneito a coítiffio, sem prejuízo do prêvisto no art' 8l da Lei

,';'l-i6Jlfi, ," art. 7" d; Lei n." l0'520i2002 e no Edital;

l.5.oprazodaconvocaçãopodeáserpronogado,umavez'porigualperíodo'quandosolicitadopelalicitante
vencedora, durante o ,"u our,r"u.iJ, desde quà ocorra motiuo;ustiicaaã e aceito peló FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO;

1.6. é facultado à(o) Pregoeiro(a)' quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e

condições estabelecidos, "hu** 
-us 

ticiiútes remanescentes, 
"ü"àãú0" " 

ordem de classificação' para fazêJo'

ROD. TRÀSAMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO CINASIO MUN
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examinada, quanto ao objeto e valor ofeÍado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar

diretamente iom o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da

cominação do previsto no aÍ. 8l da Lei n." 8.666/93, no art. 7o da Lei n.o 10.52012002 e no Edital;

1.6.1. a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato. aceitar ou retirar o instrumento

equivalênte, dentro do prazo estabelecido pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO caracteriza o

déscumprimento total da obrigação assumid4 sujeitandoa às penalidades legalmente estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompaúado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o

CONTRATANTE, permitida á contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informaçÕes pertinentes a essa

atribuição.

- 2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser

solicitâdas a Autoridade Compeànte ao iUNpO MUNIÓIPAL DE EDUCAÇÃq em tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçãodo CONTRATANTE, durante o período de

vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO rr U\lClPAL DE EDUCÀÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMDIRA - DO ATESTO

1. O atesto das faturas correspondentes à execução dos serviços prestados que são objeto deste contrato câberá ao

Responsável do Depârtâmento de Transporte Hidroviário do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para

esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMÂ SEGUNDA . DA DESPESA

l. A despesa com os serviços prestados de que trata o objeto deste contrato, está a cargo da dotação orçamentária

r-, Exercíiio 2020 Atividade 0910.123610408.2.058 Manutençãp do Transporte Escolar do Ensino Fundamental -

FUNDEB 40%, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica.

2. A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para

atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO PAGAMENTO

l. A CONTRATADA deverá âpresentar ao CONTRATANTE nota {iscal §F) para liquidação e pagamento da

despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem banciiria creditada em conta corrente ou cheque nominal ao

contrâtado no prazo de l0 (dez) dias contados do mês subsequente ao dos serviços prestados.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO'RUA ANf,XO AO GINÀSIO }{TIN.
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO [T UNICIPAL DE EDUCAÇÃO

fiscal iributária descontada da CoNTRATADA, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRÂTANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução da prestação

áo. r"*4o. qu" são objeto deste contrato não estiverem em acordo com as especificações apresentadas, aceitas e

executadas pela CONTRATADA.

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

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato'

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

l;";";;ir;, á ãre isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a GoNTRATADA não teúa concorrido de alguma

i;;;;i;"i", fica convencionado quú taxa de compensação financeira devida pelo C9NTRATANTE, entre a

data acima referida e a correspondente ào efetivo pagamento da pacela, ser a seguinte:

Onde

EM = Encargos moratórios;
N = Número-de dias entre a data prevista para o pagamento e a do detivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

t = Índice de compensação finalceira = 0,0001644, assim apurado:

r = (rx)

36s

r = (6/ 100)

365

e, I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

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

posteriormente.

6.2. O pagamento das despesas oríundas da prestação dos serviços objeto deste contrato será realizado com

base no valor dá diária, multiplicado pelo número de diárias trabalhadas no mês anterior ao do respectivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA ALTERAçÃO OO COXTR TO

l. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666193, desde que haja ínteresse da

ROD. TRASAMAZONICA C/ I()'RUA ANEXO AO GINASIO MUN.
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Estado do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

l. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser

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

2' , da Lei f I .666193 .

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

fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contrâtado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão podeú exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supres§ões resultante

de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DAS PENALIDADES

l. Pelà inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas,

a Administração do CONTRATANTE poderá, gaÍantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes

sanções:

L l. âdvertência;

1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, âté o máximo de llYo (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou àOrdem de Serviço previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de l5 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de l0% (dez por
\-, cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, irjustificadamente ou por motivo não aceito pelo

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Ordem de Serviço prevista nos subitens 1.7 e 1.8 da
Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mríximo de l5 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos.

2. 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 ité que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a coNTRATAbA que:

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

2.2. não mantiver a proposta, injustiÍicadamente;
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1.2. multa de 100% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, Íecolhida no
prazo de 15 (quinze) dias conidos, contado da comunicação oficial;

v



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa;

2.5. cometer Iiaude fiscal;

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.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeit4 ainda, ao cancelamento de sua inscrição no

Cadastro de Fàmecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo lV da

Lei n." 8.666i93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 destaCláusula, a CONTRATADA ficará isenta

das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

l. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n'
8.666/93.

- 
2. A rescisão do Contrato poderá ser

2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionad4 notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trina) dias;

2.2. amigixel, por acordo entre as partes, reduzida a teÍrno no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração 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
competente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DA RESCISÃO



CONTRATADA

l.EsteContratoficavinculadoaostermosdoPregãon."082019-PP,cujarealizaçãodecorredaautorizaçãodoSr.
ffiilrü fiiiine prNno' e da proposta da coNTRATADA'

CLÁUSULA DÉCIMÀ NONA - DO FORO

l.Asquestõesdecorrentesdaexecuçãodestelnstrumento.quenãopossamserdirimidasadministrativamente'serão
procesiadas e julgaau. no foro Oo"ü"utif,üi"â. iiiiiÜS^. *' t*tf'u'ao at qualquer outro por mais privilegiado que

seJa.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado' lavrouse opresente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma'
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das partes'

i\ ITAITUBA - PA, em 16 de Janeiro de 2020
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3.l. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo' assegurado o

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA VINCULAÇÃO IO EDITAL E À PROPOSTA DA

VILMA CAMARGO DE SOUSA

cPF 636.344.302-49
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF/RG
CPF/RC1

)

Fb._

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

a

contraditôrio e a amPla defesa'


		2020-02-13T11:09:23-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




