
Estado do Psrá

GovERNo MUNICI"* r"l:Iâiã*"

o Município 1"-rrorn2t;,i[frT-liJpii"$Hl',\:à:j.',:p::'.i:1.*ifl:l:;!:,fi]",T'tá3i
hliXiiHl.eft,:Tirllõí iLrieina o|'9' ''rôüieiüôoÉ 

ÊoÜcaÇÀo' ponador do CPF n'

;il];idi;;ü,,"r.,,.,*.1'f tHth'ü,.imYl'+ll,-t#;rlÍ-l-*,r*"l?,'i:ií:xâ:ALVES DA COSTA' inscrrto

Irairuba-pA, CEp 68181-01u, Jài"]riiri"'a.#rnuào r11qr^.^r1.'1tt óôfu:ineÍeoo' celebram o presente contrato'

do oual serão pâí", in,"gr*,.l"J1iiüii" pr.gã" 
"." 

osrro,n-il; " " 
ptàp""à upt"tt"*a" pela CONTRATADA'

- suieiando-se o CONrnerai{ii:'J'"-éOr{fneTADO às'non'it!-di'"ipfinares das Leis n"s8'666i1993 e

tti.52ol2002 e alte'uç0"' po'tt'àtí' i'"ãiunt" u' 
"taotulas 

e condições que se seguem:

CONTRATO N' 20200028

ItÂituba/PA.

ITÉ{

010135

clÁusul,l PRIMEIRA - Do oBJETo

l. O presenre Contraro tem como objeto Locação de transp-orte hidrovÉrio t#"ril:1'"ilHi;iiTJt"f,ffi:'â:

;#.ffi;'; ãi'iiiü'iça" de merenta escolar' para suprrr a n'

225,OODESCRIÇÀO/ÊSPEC1 FICÀÇÕES

;;;- ;"^ À c§g!l1l:s i'Iiã"Ê;'olíLn,o, .**'*B'o
i§iT..?§:^â",ffi:"ià1i,f iõioÀ qoc'

l}Slâffio"li,"o E coLErEs sArvÀ-vrDÀs

TllHlo*3ir,"*Ê xoNIroR'
;À;ó;À, E.H E-F

à3i!.?'ãffi^lá^r" IPAUPrxulrÀ rt

ll.0salunosassistidospeloFundoMunicipaldeEducação(tÍanspoíeescolar),nazonaribeirinhadoRio
Tapajós. nà Municipio de ltaituba-PA'

r.2 os proressor- oy:.,u:ffi::f;T,r:"1?rtJffifff:#ffi'iÍif,"0::",#,'ffiXadeDistritodeMiritituba
(margem esquerda do Rio Tapa;os' em *": "- 

- :: _,:"n". """ cornrniouaes de paraná-Miri e Miritituba (margem

1.3. Os Professores que desempenham' suas' funções nas C

*or*0"';'" ü"" üpàiã'i'^ã ü*rctoio àe luituba-PA'

r.4.otranspoÍtêhi9r:,,31"ri8$f!:rffi3l$t'i§ff"tJBtilgi"'i"'liiÊÊf;;çunidades: 

r'M'e

KIRIXI CAKWATPU. E'M'E' IJAI Itr DI

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

(
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

l. A lavratura do presente Contrato decorre dâ realização do Pregão n.'08212019-PP, realizado com fundamento na

Lei n' 10.520, de l7 dejulho de 2002, na Lei n" 8.666/93e nas demais normas vigentes.

- cr,Áusur-l euARTA - DA ExECUÇÃo Do coNTRATo

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

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposiçÕes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n'8.666193 combinado com o inciso XII do artigo 55 do

mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

l. A vigência deste contrato terá início em 16 de Janeiro de 2020 extinguindo-se 3l de Dezembro de 2020, tendo início

e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA. DOS ENCARGOS DO CONTRÂTANTE

l. Caberá ao CONTRATANTE:

\.. l.l. permitir que o CONTRATADO execute os serviços contratados previstos no objeto deste contrato, no

Termo de Rúerência anexo I do Edital de licitação e na pÍoposta de preços ofertad4 adjudicada e homologada;

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

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

CONTRATADO;

1.4. solicitar do CONTRATADO a embarcaçAo estritamente necessária à prestação dos serviços

demandados pelo CONTRATANTE;

1.5. comunicar ao CONTRATADO, qualquer inegularidade nos serviços prestados e intenompê-lo

imediatamente, se for o caso.

ROD. TRÀSÀMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO ÀO GINÀSIO MUN

r 1 e Ú''l'tfitz-

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l. O valor total do contrato é de R§ 33.975,00(trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reâis).

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

CONTRATADO no Pregão n." 082/2019-PP e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos,

não acanetando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.



Estrdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

1.6. fornecer combustível para a embarcação a serviços da Secretaria 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 desempeúar os serviços objeto deste contrato ou que

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

vêrificação realizadas periodicamente a cada 6 (seis) meses, durante a vigência do conlrato;

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.

CLÁUSULA SÉTIMA. DOS ENCARGOS DO CONTRATADA

l. Caberá ao CONTRATADO

l.l. 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 aindq 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 previdenciária, sendo

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

contribuiçOei qué lhe forem pertinentes, sob pena de rescisão destê 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 necessária parâ 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,

deconentes de;ua cutpà 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 o CONTRATADO a enviar todo o empenho e

dedicação necessária ao fiei 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, nà pr-ô de até 12 (dor"i ho.a. após o recebimento da Ordem de Serviços expedida pelo

Responsável do Deparlamento 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 ae íU Zq (vinte e quatro) horas após a constatação dos fatos, a contar da comunicação do

\ r" (- ít /r't't
t/4

ROD. TRAS-ÀMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO GINASIO iIíUIi.



,1.9.obriga-seareâlizarmanutençãoperiodicamenteacada6(seis)meses'duranteavigêirciadocontrato;

1.10. comunicar ao Departamento competente do GoNTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de

"*á,., 
,'.g;; ;;;;tJ ot 

"ttt*"it"ntos 
que julgar necessário;

l.ll.manter-se,durantetodaaexecuçãodocontrato'emcompatibilidadecomasobrigaçõesassumidas'todas

^ 
.""a6"l i.i"lirrâà"-à úrl"ãiaá t*igia"t no ptoc"oimento licitatório;

l.l2.seresponsabilizarcomasdespesasdelicenciamentoanual,manutençãodeembarcaçào.Imposto:
tributos de qualque, n.,ur.ru. ,oàILã.p"IÀ,ãir"^ ", 

inair.tu.. ,.ia.ionadas com o serviço o objeto da presente

CONTRATANTE Providenciando
intenomPido;

licitação;

contratado.

E§tado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE lT4-lruBA
- _ 

TINOO IIt'IICIPAL DE EDUCAçAO

imediatamentemeioscompatíveisparaacomplementâçãodotranslado

TRÂSAMÀZONICA C/ IO'RUA ANEXO ÂO GINASIO MUN

ç t 
('Lt nt

\r 1.13. permitir a conduçào da embarcação através de comandante/piloto habiliado segundo sua categorla

resisrrada na Marinha M*;i::"";;ii-õ.p'ã"i" a* pono.,êta. qu" ienham idade superior a 2l(vinte e um)

^,lãs. 
bem como as demais tripulaçÕes;

l.l4.prestarosserviçosobrigando.sel"liFil:frscalizarseucomandante/pilotodeformaamanteÍa
segurança dos pasrug"iro, quu,itíuã, "i""i. 

a" uetocidãdel acaiin'a-i'usitttu,,uçO"t levadas ao seu conhecimento' e

tomar ás providên"i^ n"..rt'iY,ui"pu* ã i.gutu,i-çao oa situaçao e a não repetiçào dos latos que geraram as

reclamações;

l.l5.conrer,naembarcação.todososequipamentosdesegurançaseespecificaçÔesdeterminadospela
Marinha do Brasil. A .ruur.liàã ã"".rá estar predispost* p"rã *ãi-, às ,e*içot. conflorme a necessidade da

Secretaria Municipat ae eauciçã'Jin-ciusive para atendimento de atividades extraclasse;

l.l6.aembarcaçãodeveúserconduzidaporprofissionaisdevidamentehabilitadosequalificadosparaexercer
ur runção: obrigano** - ;;:;::;il;;;;ü;;' d",f*,:;j"" üil; filoto/comandante da embarcação detentor

de curso específico para transforte de pessoas, promovid" p"r, ô"pii""ü aos Portos' Já a licença das embarcações na

capirania dos Portotluuto'i'afaà'ii'" tuTtg";' i""ta tttai' exposta em local visivel;

\-? 1.17. executar os serviços em embarcação que preencham os requisitos: cobeÍura par-a proteção contra o sol

e a chuva; erra", tut"'ui' plil"p'l'*ü;;ililã; b*'õ;iiã"d;; uf"'"nt* bo- àtado de conservaçâo A

Secretaria Municip"l d" Ed,,;;il;il; iã.'ú.'"Uif iá.a.porir.juíro, d" qualquer natureza' proveniente por açÕes

dos prepostos da connu,"O"ll"lll,'iãiriirã'*rp"*"Uiriaàa. ã,ã"iát"au'qu"i'q'"' dunot causados pela atuação

dâ contÍatadâ a serviços oeste-O-rgã' úem como prejuízos câusâdos a terceiros;

l.l8.zelarpelosserviçosprestadosdaembarcaçãoequandotivercnemsewiços.quesejamdeusoexclusivo
puru o,runü**. r'iãio"iatio tÀnt'liJo' sendo vedado o uso para terceiros (carona);

l.lg.porocasiãodosserviçosprestadosaoCoNTRATADO,também,éresponsável,porcadarota,se
responsabilizando p.r" 

"""iãáiã"'a. 
i. *onito, p*" "ri;;l;;unãt 

no a"tottà' do transporte hidroviário

ROD,

r
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Estado do Pará

'-?Hi?r#"fJsii,1",3*'àTâiã'*

cr,Áusule orrAvA - DAS oBRlceÇÔns socrlrs' coMERcIÀIS E FlscAls

*il',"Tp#,t,ffi 
;rê"u*ã:iffi i§::::#'â:':'ür=::"r:

1.2. assumir, tambr* 
"n 
*0""****'-* *'****' "on'@*T*ffi:'";"tlm::

::'fi'5',";,:il::'Jll':i".1T."fi::m;'t'i:::1::_:l.abarhista. civir oupenar. reracionadas aos serviços

1.3. assumir,".:'^:,,ffi:i'ff;::#i'.ff1"i: â'o, "ã'iincn"i";'
or.r**,'".tt"namente 

ou vinculada::::t 
,- -:" "::*no, f,r"oi. . .o*erciais resultantes da adjudicação deste

\-'/ 1'4' assumir' ainda' a responsabilidade 
pelos encargot

Contràto'

',t=f.,;*rytuulur*u* l?::'hli

ct Áusut'l t{oNA - DAs oBRIGAÇÕES GERÀrs

t. Devera O coNTRATADo ObservaÍ', também' o seguint 

,^ .-*,iáor Dertencente ao Quadro de Pessoal do

,., n "*',",.*in;" 
n.ri:,:J?$'.',Hil"::,,'J;f#.,"rtencente 

ao Q'[

coNrüreitTíãu'-t" 
u pt"toçao *t::t_':;cao 

ae puuticioaae acerca deste contÍato' salvo se houver

r .2. é expressamente 3;lt#i'J$ifr i]"iiYl'J:
prevla auiãrizaçao da AdministÍaçao u" 

:- ^..: ^ -""""" rara a prestaçáo dos serviços objeto deste con§ato;

v 
1.3. é vedada a subcontratação de outra pessoa para a P'e" 

--. ^r^,^,*".,. a licitante vencedora 1ll^1*.3,

l;lu';;

l5 oprazodaconvocaçãoi:ffiâ"'"1,:'f":#',11"1*3i'iÍ;'i'llà1"3i::',l:t':YtfiB"J'iffi'['itTijB';
vencedora"-durante 

o siôÚãÀçÁo; 
::H"T"3;"ffi'#T::'H""':'iiJff,l[?::'T"oiffi';'1 6' é facurtado, à(o) Pr€?"Jii:t*tJJ3*"""1'

condições estabelecidr 

RoD. TRAsAMAzoNTcA 
c/ l..RuA ANExo Ao crNAsro 

\ [/ 
/ l 

t

\. , .l/'/ / oL- -n7
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Estldo do Pará

GovERNo MUr\ rcr.* 
r"1 §âiã""

examinada.qualrtoaoobjetoevalorofeíado'aaceitabilidadeda-propostaclassificada.podendo,in.clusive.negociar
;ili;.#;;;:;; o,,ooon.n,. oJ,ou'íj;,T[iÉ1i*ilf#T]:ii;hffi;ião'independen'lemenle 

da

cominação do Previsto no art El d

,6,arecusa,",*,,tf;"iâll'i1::"*?'JLTã"iiiililãüii"BH!:i'üiit'i3'::''ltlT;i"
equivalente. dentro. do 

, 
plT:";'r;fiü-r"u1.ir-ao-u 

a, penalidades legalmente esmbelecidas'

descumPrimento totâl da obngaça(

CLÁUSULA NÉCTIU'DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO

l.Estecontratoseráacompanhadoefiscalizadoporservidordesignadoparaessefim,representandoo
coNTRATANTE, permitida a J';H;"r-'â;;;i.r',p*u ^rirtüo 

i ruísidia-lô de informações pertinentes a essa

atribuição.

- 2. As decisÕes e providências que ultrapassarem a competê.ncia do servidor de^signado qTi.::* fim deverão ser

solicitadas â Aurortdade comietqiltJi" iffiôô úuNICIPAL;;;ôuCAÇÃQ ãm tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes'

3. O côNTRATADO deverá manter preposto. aceiro pela.Adminisrraçã*o coIIYTANTE' durante o período de

vigência do Contra'o' putu "o'àinã-ü 
aãministrati'amente sempre que for necessárto'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DO ATESTO

r. o atesto das raruras conespondenres àrxe;i:1:#;il'3"ô.?i"ix+T,§+;::::H[J.".'§'::1ff:l;:.:ff;
Responsável do DePartamento de

esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 'DA DESPESA

I . A despesa com os serviços prestados de que tratâ' o objeto deste contrato' está a cargo da dotação orçamenúria

r- Exercicio 2020 Arividade 0,'0:ià;iõ408i.õSà-r,a"rr,é"çuJiti'""tp"'i" 
ett"r*"do Ensino Fundamental -

FUNDEB 4070, ClassiÍicação ttà""'it" i'i's0'36'00 outros serv de terceiros pessoa fisica'

2.Adespesaparaosanossubsequenles'quandoforolS3:"'áalocadaàdotaçãoorçamentáriaprevistapara
atendimento dessa fi""lid"d'';::;::;'i;J'"ãá õoNrRAreniÉ' * r-'i orçamentária do Município'

CLÁU§ULA DÉCIMÂ TERCEIRÀ' DO PAGAMENTO

l.oCoNTRATADodeveráapresentaraoCONTRATANTEnotafiscal(NF)paratiquidaçãoepagamentoda
desoesa pelo CoNTRATAN1É:';;;;""à; u-.a.iu .ãiituã em conta coÍrenle ou cheque nominal ao

coniratado no praz" ot ro tot'iãiu' tà'"iuàãt áo rnê' tubttqutnte ao dos serviços prestados'

2.Paraefeitodecadapagamento,anotafiscaldeveráestaracompaúadadasguiasdecomprovaçãodaregularidade

ROD. TRÀSAMAZONICA C/ IO'RUA ANIXO AO GINASIO MUN'

(
t(
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL Dtr ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

fiscal tdbutária descontadâ do CONTRATADO, em original ou em fotocópia autenticada'

3.oCONTRATANTEreserva-seodireitoderecusaropagamentose,noatodaatestação,aexauçãodaprestação
dosserviçosquesãoobjetodestecontratonãoestiverememacordocomasespecificaçõesapresentadas,aceitase
executadas pelo CONTRATADO.

4.oCONTRATANTEpoderádeduzirdomontanteapagarosvalorescorrespondentesamultasouindenizações
devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste Contrato'

5. Neúum pagâmento será efetuado ao cONTRATADO enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

i;";;; á;;; isso ge." di..iio a alteraçao dos preços, ou de iompensação financeira por atra§o de pagâmento'

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o coNTRATADO não tenha concorrido de alguma

;;;;;;i;, i,.u 
"onr"n.ionuao 

óü ta*u de 
"ompensação 

financeira devida pelo cSNTRATANTE, entre a

data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parela, ser a seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

365

I = (6/100)

36s

r.- I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60á.

EM = EncaÍgos moratódos;
N = Ntr"rõa" aias entre a data prevista para o pagamento e a do detivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser Paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644' assim apurado:

r = (rx)

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

posteriormenle.

6.2.opagamentodasdespesasoriundasdaprestaçãodosserviçosobjetodestecontratoserárealizadocom
base no valor dà di"i,iri4 multiplicadà pelo número de diárias trabalhadas no mês anterior ao do respectivo pagamento'

CLÁUSULA DúCIMÂ QUARTA. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

l. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 daLei 8'666193, desde que haja interesse da

ROD. T&{SANÍÂZONIC-{ C/ I()'RUA ANf,XO AO CINASIO ]IÍUN

L t-
,í (' L'

(Nlt/ /-

)
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO ITI \ICIPAL DE EDUC{ÇÀO

Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. 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, parigrafos l'e
2", da Lei n" 8.6ó6193.

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

Íizerem necessiírios, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratâdo.

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 inexecução totâl ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas,

a Administração do CONTRATANTE poderr! garantida a prévia defes4 aplicar ao CONTRATADO as seguintes

sanções:

l.l. advertência;

1.2. multa de l0% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrâto, no caso de inexecução total, recolhidâ no

prazo de l5 (quinze) dias conidos, contado da comunicação oficial;

1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o maximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando o CONTRATADO, 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 miiximo de l0% (dez por

\- cento) sobre o valor total deste Contrato, quando o CONTRATADO, ifustificadamente 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

Cláusulâ Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo 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 EDUCAçAO, 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 até que seja

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

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

2.2. não mantiver a proposta injustificadamente;

ROD. TR{SAMAZONICA C/ IO'RUÀ ANEXO AO GNASIO NíUN.

rá" 
ulmtz

Fb.-

)



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

' 3. Além das penalidades citadas. o CONTRATADO ficará.suieita. ainda. ao cancelamento de sua inscriçâo no

Cadastro de Fomecedores do iôNinarÀNrg e, no qre corber, 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;

2.6. 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.

efetuados

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

CONTRATANTE, em relação a u;àà, "r.rt", 
anolados no item 2 destáCláusula" o CONTRATADO ficará isenta

das penalidades mencionadas.

5.AssanÇÕesdeadvertênciaedeimpedimentodelicitarecontratarcomaAdministraçãodoCoNTRATANTE.
poderão ser aplicadas ," coNiRAii-ú jun,rr"n," com a de multâ. descontando-a dos pagamentos a serem

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

l.AinexecuçàototalouparcialdoCont(atoensejaasuarescisão,conformedispostonosartigosTTa80daLein.

8.666193.

'-'^1::-':;lü;,'i#*t;l1§'áiil:"#H3âl#lxliâ"ni:::T"H*Hó§iltr"j'il:[:*::
nos incisos I a XIl e XVII d

,riáüo a. :o (ttintui aiutl 
-^.*^" ,"r'rzjda a termo no processo da licitaçáo, desde que haja

2'2' amigáver"':1,?f;l;,f$,Íig[I*i"J'l''o' 
a termo rru P' "-----

conveniência Para a Admtnt

2 3' judicial' nos termoi da legislaçáo vigente sobre a matéÍia

.,.,uouâÍnigâveldeverásetprecedidadeautorizaçãoescritaefundamentadadaautoridade

3 A rescisão 
administatt

comPetente'
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPÀL DE EDUCAçÃO

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

contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA

CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n." 082/20i9-PP, cuja realização decorre da autorização do Sr'

AMILTON TEIXEIRA PINHO, e da proposta do CONTRATADO.

ITAITUBA - PA, em l6 de Janeiro de 2020'

CLÁUSULA DÉCIMÀ NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administlativamente, serão

pio...iuàur 
":rrg"das 

no Foro do tvtunicípio de ITAITUBA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que

seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavroilse o.presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma'

;á G J;. um só efeito, 
-as' 

luais, depois qe tgas., são assinadas pelas represeirtantes das partes'

'CoNr^nerer'na' 
e CoNTRATADo, e pelas testemuúas abaixo'

FUNDO
CNP

DE EDUCAÇÃO
7'.l210001-82t7.

CONTRATANTE

F 16 (- (<' ç rfi't 't '< Alt't't Y'a

i-óse r-uzrrt,ten AL,ES DA cosrA
cPF 205.986 452-68

CONTRATADO

(MF)

/br?Út

Testemuúas:

OL(,U
CPF,E.G
CPF,R.G

1

2
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