
Estâdo do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO IIIUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

coNTRATO N" 20200048

o Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ9, neste ato denominado
CONTRATANTE, com sede na ROD TRANSAMAZONICA SN, inscrito no CNPJ (MF) sob o n..25.31j.77210001-
82, representado pelo(a) Sr.(a) AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÀO, portador(a) do
CPF n" 586.519.772-04, residente na AV ANTÀO FERREIRA VALE 6l B, e de outro lado o liôitante JOEL LINS
FERREIRA, inscrito no CNPJ/CPF (MF) sob o n.o CPF 902.083.402-97, residente na COMUNIDADE PEDRA
BRANCA, INTERIoR, Itaituba-PA, CEP 68190-000, doravante denominado simplesmente CoNTRATADO,
celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.o 00412020-PP e a proposta
apresentada pelo CONTRATADO, sujeitandose CONTRATANTE e CONTRATADO às normas disciplinarés das
Leis n"s. 8.666/1993 e 10.52012002 e alterações posteriores, mediante as cláusuias e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

l. O pÍesente Contrato tem como objelo Locação de transporte hidroviiírio remanescente para realização de transporte
escolar e distribuição de merenda escolar, para suprir a necessidade do Fundo Municipal de Educação de ltaituba/PA.

Í TEH DÊscRrçÁo/EsPEcÍ FacÀcôEs

BÀiCO DE CENTRO MOTORIZÀNO DIESEI,-22 - MáTcâ-: B/M DÍÀ
AÀRCO DE CENTRO UOTORIzÀDO DIE§E],I CÀSCO DE MAOEIRÀ OU
ÀIUUINIO, COM IOIDO COBERTO, FECHADO, COI{ GRÀDES
I.ÀTEÂÀIS PÂÂÀ PROTEçÁO CONTqÀ OUEDAS E SANTFÀs OL
PPOTEçÀO CONÍFÁ CTÍIJaÀ E SOI, CO}l SÀIÀ DE HÁOU.NÂ SEM
ÀcEsso À PÀssÀGetRo ou rsor,ÀDÀ, cÀ!ÀctDÀDE DE tôTÀçÁo
I'INIúÀ DÊ 12 PÀSSÀGEIROS. INSIROITENTO DÂ SÉCUN.Dj]{çÀ:
EXTINIoR E coI,lTEs sÀIvÀ VIDÀS 1ÂIPÚÍÀÇÀo: CoI{ÀNDÀ}.'IE
HÀBIIITÀDo E üONITOR ESCOLÀ: Élt{EF JTTENCIO CORREÀ ÂOTÀ:
PEDRÀ BR.ANCÀ/BÀÂREINÀS TURNOS: 3"

l.l . Aos alunos assistidos pelo FLTIIDO MLINICIPAL DE EDUCAÇÀO e Estâdual (transporte escolar), na
zona ribeirinha do Rio Tapajós, no Municipio de Itaituba.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA TERCEIRA - Do AMPAR0 LEGAL

l. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n.'00412020-PP, realizado com fundâmento na
Lei n" 10.520, de l7 dejulho de 2002, na Lei n" 8.666/93e nas demais normas vigentes.

IIOD. 'I'RÀS{NIÀZO]\IC \ Ci I()'RT ,\ .\NL\O {O CI\.{SIO }It \

l.Ovalortotal docontratoédeR$ 3 3.975,00(trinta e três mil, novecentos esetentaecinco reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentâdâ pelo
CONTRATADO no Pregão n.'004/2020-PP e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramenre esrimativos,
não acanetandô à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
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Estâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FU\-DO IIU\ICIP{L DE EDT C \ÇÀO

CLÁUSULA QUARTA - DA ExECUÇÀo Do CONTRATO

l. 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 âs

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n' 8.666193 combinado com o inciso Xll do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

I . A vigência deste contrato terá início em 18 de Fevereiro de 2020 extinguindo-se 3 I de Dezembro de 2020, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o prirneiro e incluir o último, podendo ser prorrogado por

iguais e sucessivos períodos com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administragão,
limitada a sessenta meses, confonne previsto no inciso Il do art. 57, da Lei n' 8.666i93 e alterações vigentes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

l. Caberá ao CONTRATANTE:

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

Termo de Referência - Anexo I do edital de licitação, e na proposta de preços ofertada, adjudicada e homologada;

1.2. impedir que terceiros fomeçam os serviços objetô 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 embarcação, estritamente necessária à prestação dos serviços

demandados pelo CONTRATANTE;

1.5. comunicar ao CONTRATADO, qualquer irregularidade nos serviços prestados e interrompêJo

imediatamente, se for o caso;

1.6. fomecer combustível para a embarcação a serviços da Secretada Municipal de Educação;

1.7. não permitir que comandante/piloto não habilitado conduza a embarcação contrâtada parâ prestar serviços
de transpoÍe 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 cada 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.

ROD. TII,4SAMÂZONI(]A C/ I()'RT]A ÀNIXO AO CINASIO IITJN
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITA-ITUBA
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rU,'-OO IIUNICIPAL DE EDUCAÇAO

CLÁUSULA SÉTIMA -DOS ENCARGOS DO CONTRATADO

1. Caberá ao CONTRATADO:

l.l.assumir,comoexclusivamenteseus,osriscoseasdesoesasdecorrentesdaboaeperfeitaexecuçãodos
serviços contratado.. n.,p*"uii#::";#;' tt; 't"*:*g.:,iii:";lSãKffiT^t§rT:'":T':"*'li:'
pr.p,lstá. *.ru",dinados' e ainda' por quaisquer prejuizos que sela 

idenciária, sendo

r.2. incumbir-se-á da.obrigaçào de observar 
"*:'".':l'^liliJlfff':1,tr?:iIXl,,'ro"i"J';;"'n'**'" 

o*

'.:'#ffiü'#ii:i-f.Tlf,-d;'j?":l:;; 
o,'"'o"t'":';..':ffi::l'"#'t;i"- i'à"a" ouri-s,11: a apresentar ao

Deparramenro de Transporre .]"À";.àilü;;t.ipal de Eduffi'o'' 
'aãt'*tn'ot 

conelatos por ocasião do

pagamento;

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

v CONTRATANTE julgar *..1'#.;;r;; .-x.crçâo ao, ,.rJi"çã" a p*rã""iáã ati bens e interesses próprios do

CONTRATANTE e de terceiros;

1.4.nãotransferir,notodoouemparte,oobjetodopresentecontrato;

l.5.responderpelosdanoscausadosdiretamenteà.AdministraçàodoCONTRATANTEouaterceiros,
deconenles de sua.úp" ", 

d;i;."À;;;ã, ,.*üã. pr.u"d"'. ;;;;Jil;d;-o, ,.drrindo "'u 
responsabilidade a

iisãil;õ ; ;;"ompanhu'nentâ pelo coNrRArANrE;

1.6. executar o objeto do presente contrato' *'ii:tt 
o CONTRATAD! 1 

envlal 
-t1ao 

o empenho e

dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento dos tttaü; ;; ih" 
-táo 

confiados' atuando no deslocamento

ãã, 
"üit"t 

," n*t-,o definido no obieto do connato;

1.7. iniciar â prestação dos serviços objeto deste contrll;i,'-.llllti"'?ilr:JT:';'"":*: :#:[il'l:
CONTRATANTT' no prazo de ate 12 (doze) horas 

-apos 
o

Responsável do D"punu'ntn'o ã-" nunsporte es"olar do CONTRATANTE;

l.8.obriga-seasubstituiraembarcaçãocomdefeitos(mecânicos,elétricos,vazamentos'nocascoenatolda),
no Drazo de are 24 (vinre e quarro). horas após_ a^-co";;;;"il i.io.. u tontu' da comunicação do

- coNTRaTeNTE providenciando imediaramenr. ,.io, .oriJ,ir.ir 
- 
pri. a complementaçâo do translado

interromPido;

l.g.obriga.searealizalmanutençãoperiodicamenteacada6(seis)meses,duranteavigênciadocontrato;

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

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarlo;

l.ll,manter.se,dufantetodâaexecuçãodocontralo,emcompatibilidadecomasobrigaçõesassumidas,todas
as concliçóes de hab ituçao e à'uiiúão exig'idas no procedimento licitatório;

l.12.seresponsabiliz-arcomasdespesasdelicenciamentoanual,manutenção-^de,embarcação.Imposto:
tributos de quatquer naturezaf;oia"s aJ.ip"lu., áir.,u, ou inJiiàiur, t.r,.ionadas com o serviço o objeto da presente

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO'RUÀ ANEXO AO GINASIO MUN'
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licitação;

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

registrada na Marinha t,r"r""niJ ào Sru.il-Capiiania dos Portos, desde que ienham idade superior a 2l(vinte e um)

anos, bem como as demais tripulações;

l.l4.prestaroSServiçosobrigando-sea-exigir.e,fiscalizarseuComandante/pilotodeformaamantera
segurança dos pasrug"l.o, quu'ntã uos ível, ae velociãade/ acatando as reclamações levadas ao seu coúecimento, e

tomar as providên.iu, n"""rr?ri* pá i regulaizagao da situação e a não repetição dos fatos que geraram as

reclam ações;

1.15. conter, na embarcação, todos os equipamentos de seguranças e especificações determinados pela

Mariúa do Brasil. À .rUur*iaá O"u.rá estar predispostu. p-u ,.iiru, os serviços, conforme a necessidade da

§."i.turiu ruluni.ipal de educafaà, inclusive para atendimento de atividades extraclasse;

vl'16.aembarcaçãodeveráserconduzidaporproÍissionaisdevidamentehabilitadosequalificadospalaexercer
tal função; obriganao-* uo urá, po, ioáo, o. ulunor, àe bóias salva vidas e piloto/comandante da embarcação detentor

de curso específico ouru oun.p'àãã'aJ pãrr*r, pràí""rao peta capitania dbs Portos. Já a licença das embarcações na

ô"pi rt 
" 

ãl,t p"n"r/uuto.i'uiào pu'u trafegar' deverá estar' exposta em local visivel;

1.17. executar os serviços em embarcaçào que preencham os requisit os: cobertura para, proteção contra-o sol

e a chuva; grades laterais p".à p-'ãtlçã" t""á quàaui; boa qualidade L apresentar b".' ::':d: 
de conservação A

SecretariaMunicipaldeEducaçàonãoseresponsabilizaráporprejuizosdequalquernatureza'provenienteporações
rtos nrenostos do CONTRATADO. e será de inreira res ponsabii id;de do CONTúTADO quaisquer danos causados

;; il;ã;;;;", 'J*iiÀi 
a.'t' o'!ao, bem como prejuizos causados a terceiros;

1 .l g. zelar pelos serviços prestados da embarcaçâo e quando tiveren em serviços, que seiam de uso exclusivo

para o transporte hidroviário ,J*uãà'""nt" **ratado' sendo vedado o uso para terceiros (caÍona);

l.19.porocasiãodosserviçosprestados,oCONTRATADo,também,éresponsável,porcadarota,se
responsabilizando p.tu 

"ontàuçao 
ãe um monitor puru .uiàá. áo, áluno, no decorrer do transporte hidroviário

remânescente contratado;

l.20.concederlivreacessoâosdocumentoseregistroscontábeisdaempresa,referentesaoobjetocontratado,
- pu.u "r'râ;io1r"Jr"l"J'li;#d" 

c;;irol" rn,.rno*" E*t"rno, "* consónância com o Art' 43 da Portariâ

tnterminislerial 424 120 I 8'

Estado do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Ft \DO UI, \ICIP \L DE EDI CAÇÀO

CLÁUSULAOITAVA.DASOBRIGAÇÔESSOCIAIS,COMERCIAISEFISCAIS

l. AO CONTRATADO caberá, ainda:

l,l.assumiraresponsabilidadeportodososencargosprevidenciárioseobrigaçÕessociaisprevistosna
legislação social e trabalhista em uigã, oúigunOtt"-". flq1l:t * época própria' vez que os seus empregados não

mãnteá-o nenhum uínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

ROD. TRÀSAMAZONICÂ C/ IO'RTJA ANf,XO AO CINÀSIO MT]N



Estâdo do Pará

G ov Eg§? W\il;r,"* p,l :Iâiã' 
*

::r:,ir,tr::':*":i"":T:$:";"HT3:;'iT"T':J:i:1t3fu*i':i;#"'.TJixHtã'.i?iiTr'iTÊosquandodos

1.3. assumir.o* ":.:i"J,fo?,03:#i:#"1".ffit:ffi:tL'iJâ;;;]':"u 

penar' reracionadas aos serviços

prestados, originariamente ou vlncurtlu" 

:: : , _",^" -.",.oos fiscais e comerciais resulantes da adiudicação deste

1.4' assumir' ainda' a responsabilidade pelos encargos

Contrato. .^ L^r-.iÁôc no item anterior, não transfere a

**t****** 'r."rffii:xx

v clÁusul-l NoNA - DAS oBRrc'lÇÕss GERAIS

l. Deverá o CONTRATADO observar' também' o seguinte:

,, é expressam".,;iirr;1,1r,r.;Ti:iHi";."of,.JT:11:;'o'n'n'"n'" 

ao Quadro de Pessoar do

CONTRATANTE durante a prcskrvê 
Áeste contrato, salvo se houver

1.2. é expressamente$[t#â'Jâ""'fri]i;lf;e,'" 
a" o'ulicidade acerca deste conr

prévia autorizaçào da Adminstraçao.:;" 

"":;" oara a pÍestação dos serviços objeto deste contrato;

l '3' é vedada a subcontratação de outra pessoa para Í

, 4 o FUNDo MLiN'c,pAL DE EDucAçÀo 

;";§ÍT,ffiilrlff".ffi1Tx]Ti''fr"#
;3iiii;,1*1,"!ix.:il,;"r,.:i*'*gilffi 

i:J""l::'ii:r
n.o 8.666/93' no afi /" oa L

1s oprazodaconvocaçtoi,"i""Jâ"ff:[X?;il"Xill]Í3F,llà1'3:::Í:"";':Tlffi"J"[11i'iS$TIBE
. vencedora' durante o seu- *" ^::"' 

racu ad' 

ffi h*f:qfl"i,#ffiijlf#ü'fr 

'"l},";d;}tí:i'i:''ffi [condições estabelecidos'

examinad4 quanto ao or

diÍetamente com o ProP(

cominaçào do previsto no afi õr uilLLrr" "-- 
^ceilar 

ou retirar o inslrumento

"',i,u,"*,'Í.1,,1o"::-;ll;:"i:ll;i;l["'1llJ"]"úi'8t"ff'l"llffifi"'rffilt'i'ü":I##à 

;

descumPrimento total da

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO CII'iASIO MUN'
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Estâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITA-ITUBA
FUNDO IIUNICIPAL DE EDUCAÇAO

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrâto será acompanhado e fiscâlizado por seÍvidor designado. pa.ra. e^sse fim, repÍesentando o

coNTRATANTE, p".*itiou u "oniài"ç;";;;;.;;;r'para 
assisri-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa

atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem u 9o.T!-I:n:iu do servidor designado para esse fim deverão ser

solicitadas a Autoriaua" compeiJit" à" iiiNbô rr,tnrcrper.'pÉ gôuceÇÃQ ãm tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÀ . DO ATESTO

.1. o atesto das faturas correspondentes à execução dos serviços prestados-que são objeto-deste contrato caberá ao

Responsável ao oepartament|"J$H;#iü;á"iãiiã á" coúrn,traNie, ôu a outro servidor designado para

esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DÀ DESPESA

L-

executadas pelo CONTRATADO.

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

Exercício 2020 Atividade oqró jJiãioaos )'058 Manutençàp aã-iiuntpont Escolar do Ensino Fundamental -

F,NDEB 40%, classiÍicação"."""ã.i., 3.3.90.36.00 outroJ r.iu. áà t"r."irot pessoa fisica, Exercício 2020

Atividade ogog.tz362o4t s.z.u 5ôü;;;,;;çr do r.*.port" er"o-tu, do Ensino Médio, classificação econômica

3.3.90.36.00 ourro, ,"rr. a" t"r"ãiràJ;;rJ;ri*, p*".órcio zoáôxiviáaàe 0909 1212 2100s '2 033 Manutenção da

Secretaria de Educrçao . crur.ii'iàçãà:;;;;;:;.Ir0. j6.00 or,,ot serv. de terceiros pessoa fisica'

2.Adespesaparaosanossubsequentes.quandoforocaso'seráalocadaàdotaçãoorçamentáriaprevistapara
âtendimento dessa rinu[a"0", ult'lã"tig^'it tã êoNTRATANTE' na Lei orçamentária do Munrcipio'

vclÁusut l DÉcIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo

l.oCONTRATADodeveráapresentaraoCONTRATANTEnotafiscal(NF)paraliquidaçãoepagamentoda
despesa pelo coNTRATAN I-Él mediante ordem. bancária credirada em conta corrente ou cheque nominal ao

contratado no prazo a" ro to"'iãiut contados do mês subsequente ao dos serviços prestados'

2.Paraefeitodecadapagamento,anotafiscaldeveláestaracompanhadadasguiasdecomprovaçãodaregularidade
fiscal tributifuia des.ontuaa Oo ôóittRATADO, em original ou em fotocópiâ autenticada'

3.oCoNTRATAN.I.Ereserva.Seodireitoderecusaropagamentose,noatodaatestação,âexcuçãodaprestação
dos serviços que são objeto deste contrato não estiverem em acordo com as especificações apresentadas, aceitas e

ROD. TRÀSAMAZONICA C/ IO"II,UA ANEXO AO GINÀSIO NIUN.
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covE RN o Mü'N ;ài* 
3J' :Iâiã' 

*

i;,?.!,"§Fá"*rloj3':"::i:ÍJiiâ"J3;§'ix'*'os 

varores correspondentes amurtas ouindenizações

?;*::i,ll,#?T:l§ ;"JJ'i: L:T:*::#""Xiil1ffi ;$ffi:#ff ?§"ff"i'X1:31:":;i:;ã;:,:itr*

,,,ü,l}frk:ilfi+'#l,:::3:1t}iã;H',"":T*lt tr#:':"àB'si?{r*f''r:}T:

. . P,Y-":l':Ji::Tl"T"'ii'"i; u"t" 
'revista 

para o pagamento e â do

- vp = liuto' a" o':::lT^"JJ"X1ãra = 0,0001644, assim apurado:

t = indice de comPensaçao Ltt

EM=lxNxVP

Onde:

r = (rx)

365

I = (6/100)

365

1= 0,0001644

clÁusul-,l oÉcrul QUINTÀ -

l. No interesse da Administração

detivo Pagamento;

TX = percentual da tâxâ anual =6%0 
.^ ^^.a incluída em fatura a ser apÍesentada

6'l A compensação financeira prevista nesta condição serâ incluída em fatura z

Posteriormente '

\., 6 2. o pagamento*iffi:Tn"#H1:":iiJ;::"ffi"ffi'xt'l::',1,"r'*:*::T:;Hi:ffJfi:H","
base no valor da diari4 multlPl

cr,Áusul"l oÉcma QUARTA - DA ALTERAÇÃo Do coNTRATo

H,fi.ffiT:o"Ü3ii+s*rrs:JH;il::,Hi#f:.:i;;l;ii,t,H.l,iÍ6/g3,desdequehajainteresseda

DO AUMENTO OU SUPRESSAO

do CONTRATANTE' o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser

ROD. TII.ASA MAzoN-lCA C/ I0'RUA ANEXO AO GÍNASIO MLIN'

I



CLÁUSULA DÉCIMÂ SEXTA - DAS PENALIDADES

l. Pela inexecução total ou parcial deste contÍâto, ou pelo descumprimento dos_prazos e demais obrigações assumidas,

a Administraçao ao CONfnÀieNTE poderá, gu.untidu a prévia defes4 aplicar ao CONTRATADO as seguintes

sanções:

l.l. advertência;

1.2. multa de 10oÁ (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 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 máximo de 10oÁ (dez

por cento) sobre o ,aloi total deste Contrato, quando o-CONTRATADO, injustificadamente ou por motivo não aceito

peto COúfnefnNTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou àOrdem de_Serviço previstâs nos subitens 1.7 e

l.g da Cláusula Sétimâ deste aontrato, recolhida no prazo miíximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oÍicial;

1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por oconência, até o mriximo de 10% (dez por

cento) sobre o valor total deste contrato, quando oóONTRATADO, irjustificadamente ou por motivo não aceito pelo

CONiRATANTE, atender parcialmente ã solicitação ou à Ordem de Serviço prevista nos subitens 1.7 e 1.8 da

Cláusula Sétima deste Contraio, recolhida no prazo maximo 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 MLJNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos'

v 
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até s.(cinco) ânos, garantido.o

ãir"itá preuio au.itação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitaçao perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o coNTRATADO que:

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

2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa;

2.5. cometer ftaude fiscal;

Estado do Pará
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aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos l" 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 limite ora 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.

ROD. TRASA}TAZONICÀ C/ I()'RI.JA ÂNEXO AO CINASIO MT]N

\
/
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2.6. falhar ou fraudaÍ na execução do Contrato;

2.7. não celebrar o contÍato;

2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9. apresentar documentação falsa'

3. Arém das penaridades citadas' o coNrtuArADo ":llilllfl;3llll;il"lfil"f,IliJ:,*;:"tilili:1l:
á"a"rità ã" ril;cedores do CoNTRATANTE e' no que coub

Lei n." 8.666/93'

4.Comprovadoimpedimentooureconhecidaforçamaior.dcvidamentejustificadoeaceitopelaAdminiStraÇâodo
coNTRATANTh,, .' ..'uçuo-u*ui-ão, "uàro, 

u.rorua", "" 
i,.nl'iiiuáêiausuru, o coNTIIATADO ficará isenta

\z das penalidades mencionadas'

5.AsSanÇõesdeadvertênciaedeimpedimentodelicitare-contratarcomaAdministraçãodoCONTRATANTE'
poderão ser aplicadas uo côNiúreoo juntamente 

"on1 
i'à. Àuttu, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISAO

l.AinexecuçãototalouparcialdoContÍatoensejaasuarescisão,conformedispostonosartigos?7a80daLein'

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.l.determinadaporatounilateraleescritodâAdministraçàodoCONTRATANTE,noscasosenumerados
nos incisos r a Xrr e XVil dJ[l#;';;i.i ràr"i"*ar, "iiii'11"i''ãã'tóNrternoo 

com a antecedência

mínima de 30 (hinta) diâs;

2.2. amigável,por acordo enre as partes' 
' l:-duzida 

â termo no processo da licitação' desde que haja

v .onu"niííiu puããÀàministraçao 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.

3.l.oscasosderescisãocontratualSerãoformalmentemotivadosnosautosdoprocesso,asseguradoo

8.666t93

contraditório e a amPla defesa

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
CONTRATADA

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA

ROD. I'RASAI}IAZONICA Ci IO'III.IA ANEXO AO GINASTO N{UN'

/\
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1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n." 004/2020-PP, cuja realização decorre da autorização do Sr.

AMILTON TEIXEIRA PINHO, e da proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

l. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão

procesiadas e julgadas no Foro do Município de ITAITUBA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que

seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrouse o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,

páiu qr. surtam um só efáito, àJ quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes,

ÔONrnatnNrg e CoNTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

ITAITUBA - PA, em l8 de Fevereiro de 2020.

FUNDO M DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF)

CO

'7 .712t000t -82

LINS RA
cPF 902.083.402-91
CONTRATADO

Testemunhas:

CPF/RG
CPF/RG

l.
2.

ROD. .t 
RASrr]\{AZONtC,r C/ r()"llt A .\\Exo Ao GlNÁsto Ít N.


		2020-03-11T09:53:12-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




