
Estâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

O Município de ITAITUBA' através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO' neste ato denominado

CONTRATANTE, com sede 
"" 

nôô íúNSAMAZONICA SN' inscrito no CNPJ 04F) sob o n " 25 317 77210001-

82, representado peloia) Sr.(a) eüíroN relxEtRA PINHO' dÉênerexro DE EDUCAÇÃo' portador(a) do

cpF n" 5 86.5 19.772-,+, ..r,o.nt. nu ív ÀNrÀo FERREIRA vA;B6l B, e de outro lado o licitante EDUARDO

ALMEIDA SALES, inscriro "" ôiip:)ói;n 
"rrt,I 

e) sob o n'cPFãg,250.402-:15, residente na cOMLINIDADE

PARANA DO MoREIRA, tNüRiôí,' ri"i,íuã-pe' cEP 68180-000' doravante denominado simplesmente

CONTRATADO,celebramop'"'"n*"o,,outo'doqualst'ãopatte'inegrantesoeditaldoPregãon"004/2020-PPe
a proposra apresenrada p.t" cdilill;i;ôô.-rul.irunao-rà coNIRITANTE e coNIRATADO às normas

diicipiinares das t-eis n"s. 8.6661t"99i " 
Ii.SZO;ZOOZ'" utterações posteriores' rtediante as cláusulas e condições que se

seguem:

CoNTRATO N" 20200050

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OB.IETO

DESCR I çÁO/ ES PEC I EI CÀÇÔÊS

N,ffi"5;g[f,t*il,g:+f;ffi
Sill;l B8.i "â,1lil*0. 'àb""ió".,i*r -üéà oó r'mro
crfÍô TUINÔS: l' ê 1"

l.opresenteContratotemcomoobjetoLocaçãodetransponehidroviárioremanescentepararealizaçãodetransporte
escolar e disrribuição de merenda ;"r.,.il";il ,ô, u n.l.*iaua" Jo runao uunitipat áe Educação de ltaituba'PA'

rT Ev 22a,OA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n

R.oD. rltÂs{}Í.\7,O) lcl c/ l0'llu'\ ',\NEXO Ao cltAslo }flrN'

" 004/2020-PP, realizado com fundamento na

Ír-l^-!- .A ü-!.l sr{.'

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

zona ribeirinha do Rio Tapajós, no Municipio de ltaituba'

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l. o valortotal docontratoédeRs 33.g75,00(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 
"." 

ólidàjõ-ti'. nu'ciarrrtu ptim.i'à'aeste instrumento sâo meramente estimativos'

não acanetando à Aarinlrtruçaoio-Có-Nf neiANte quatquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento'

X



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FI \DO \II \ICIP{L DE EDI C\çiO

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

CLÁUSULA QUARTA. 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 legâ|.

CLÁUSULA QUINTA . DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCh

l. A vigência deste contrato terá início em I 8 de Fevereiro de 2020 extinguindo-se 3l de Dezembro de 2020, tendo
inícío e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser pronogado por

\z iguais e sucessivos períodos com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para â Administração,
limitada a sessenta meses, conforme previsto no inciso Il do art. 57, da Lei n'8.666193 e alteraçÕes vigentes.

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

l. Caberá ao CONTRATANTE:

l.l . permitir que o CONTIiATADO execute os serviços contratados previstos no objeto deste contrato, no
Termo de Referência - Anexo I do edital de licitação, e nâ proposta de preços ofertada, adjudicada e homologada;

1.2. impedir que terceiros forneçarn 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 embarcação, estritamente necessária à prestâção dos serviços

demandados pelo CONTRATANTE;

1.5. comunicar ao CONTRATADO, qualquer irregularidade nos serviços prestados e intenompêlo
imediatamente, se for o caso;

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

1.7. não 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, vâzamentos 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

ROD. TRASAMAZO\ICA C/ IO'RUA ANf,XO AO GINASIO MUN.
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Estâdo do Pârá

' 
o' 

FIll? *l*lç'l'* 3,1 [âlI 
u 
"^

(vinte e quatro) horas contados da notificação ao CONTRATADO'

clÁusuu sÉrrMl -oos rNcARGos Do coNTRATADo

1. Caberá ao CONTRATADO:

1.1.assumir,como:f itJ,,âlT1ffi ',f :r{H:"f :,Xü3,tr}i".t}ãàffiiii1ii{i:Tii#
;::ffi:.Tx$:1:il"ff::::''ffi1;:;;;J;;;;p"i'i'"":::: .:,,,";" ,;,;,,*" e Rrevidencilria.llnfi.

*****;t***Eu-l'..:...:.'." 
r,itlq',..,*r'*x[llrr]'*]ru1;

V pagamento;

1.3 responsabiriza-::.§,"A".$:i", 3:"::tâ: ;:,T:$l,t i"rf.:"Xtl:;1ff::"il"J':':'"§'â"'lJ'lul
.ÔNTRATANTE julgar net

ãóNi-neto'NrE e de tercetros'

1 4' não tÍansfeÍir' no todo ou eÍn parte' o objeto do pÍesente contrato;

*,*f i*m,f**;tft*-X'ilmtr*'-T::l:':'"^"':T;:'""'"t*

--J"'rtt"."."t,i*i*,H':,:,.:1ffi *i.,i#lt;T:-#;';'J*sltffi 
"'*"'ffi 

;;;
**,Jii*"*1ii:ffi"#":i'"::'"rH:f*'ilifrlihffief"J"#':Ji:':';;i" 

ãü"aiau p"'l.

.- i?$i#''"iá;'ó"punuin"nto 
* **:"":^^^ 

:^-".*1,", ,,n..unicos. 
elétricos' Y:*'J'* 

no casco e na tolda)'

tr§rí{ii:[í*t*'--"-Ulii]:'""Uil;i:.:§ff;;'1':'i:[ilT.il"Jfr 

:i"""':*Í*:*"i:

init"o,npiao; - -^-:^.ri-âmente a cada 6 (seis) meses' durante a vigência do contrato!

r.9. obriga-se a realizar Ínanutenção periodicamente a ca 

-: :; :"." oor escrito, qualquer anormalidade de

',o "".,",", ""1,t****:*fiüll:3J":,?ilBArANrE' 

por escÍito'

"u'at"' 
u'g"nt" 

" 
p'"ttu' Jt "'"lut""it*- 

t::l::;âto. 
em compatibilidade 

com as obrigaçÕes assumidas' todas

l.r r. manteÍ-se,durante 
todâ a execü,ã:.T"Tfi:ilt#tojicitatorio;

as condições de habilita 

RoD' TRAsAMAzoNIcA 
c/ r.'RuA ANExo Ao clNAsIo MuN'

\
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GOVERNO N'IUNICIPAL DE ITA-ITUBA
FTJ\DO \It, \ ICIPAI- DE EDLCÀÇ,\O

1.12'seresponsabilizarcomasdespesas.delicenciamentoanual,mânutenção..de.embarcação.lmposto:
rributos de qualqu., nu,rr"ru "ioiu'.'"J..p"I* 

ãir"i". ou inait.ià., ,."tu"ionadas com o serviço o objeto da presente

licitação;

l.l3,permitirâconduçãodaembarcaçào.atravesdecomandante/pilotohabilitadosegundosuacategoria
resisrrada na Marinha r"r.**rJ a" ãr.iii-crpii"niu aor ponor. áltJ. que ienham idade superior a 2l(vinte e um)

anãs, bem como as demais tripulaçÔesl

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

segurança dos pasrug.iro, quu"niá 
"", 

ifr.l, a" ,etociãaa"l u"aünao as reclamações levadas ao seu coúecimento' e

tomar as providên"iu, n"".rliráiluü u'r"guturiruçao da situação e a não repetição dos fatos que geraram as

reclamações;

1.15. conler, na embarcação' todos os equipamentos de seguranças e especificaçÕes determinados pela

\z Mariúa do Brasil. À .*bJ;;; à;r*á";; pi.airpor,^ pu"rà i.Ãi,ut àt serviços' conforme a necessidade da

Secretaria Municipal ae gauca-ç-a'J'-iJu'i'" pu* uttndi*tnto de atividades extraclassel

l.l6.aembarcaçãodeveráserconduzidaporprofissionaisdevidamentehabilitadosequalificadosparaexercer
nl funçàol obrigana"-* 

"o 
,r". p"riàà", ã, ârrrlr. á. uoi*.ur"r rià.* piloto/comandante da embarcaçào detentor

de curso especifico puru rruJ;;l:'d;;;;;:;;; ão p.tu-ôuoiiuniu dos Portos Já a licença das embarcaçÕes na

capitania dos pono,'uuto'i'ulio';; i;;ftgt;' ãt"'á t't'i' t*pottu tm local visívelr

I.lT.executarosserviçosemembarcaçâoquepreenchamosrequisitos:coberturaparaproteçãocontraosol
e a chuvai grades laterais p;;ffi;l;ô;ilãu1aul' uou q'ãiiããà'Lp*'entar bom éstado de conservaçâo A

Secretaria Municip"t d" Ed;;çã;;;l ,. ,"rponüu;rir"tá p";;;;i;i;;'lt!"tqu"t naturezâ' proveniente por ações

dos preposros a" conrnet,iróó.'; ';;á'à;i;;;;. 
,.rp"""iíiàáãfão*ã-orrrinraoo quaisquer danos causados

;;; I;;;;;;É" a serviços deste órgão' bem como prejuizos causados a tercetros;

I . I 8. zelar pelos serviços prestados da embarcaçãoe quando tir erern t"t *1:!:t;^1::ejam de uso exclusivo

para o trânsporte hidrouiario 
'JÀaiescente 

contratado' sendo vedado o uso para terceiros {carona):

1.19. por ocasião dos serviços prestadol' o CO-X]nAfeDO' também' é responsável' por cada rota' se

. resoonsabilizando pela contrataçào de um monitor para .rfã"t aãlf '"ái 
no deconàr do transporte hidroviário

- r"manescentecontratado:

l.20.concederlivreacessoaosdocumentoseregistroscontábeisdaempresa,Íeferentesaoobjetocontratado,
oara os servidores dos orgàos de controle lnterno e ;;,;;:-; consonáncia com o Art' 43 da Portaria

interministerial 424120 I 8'

CLÁUSULA OITÀVA - DAS OBRIGAÇÓES SOCIAIS' COMERCIAIS E FISCAIS

1. AO CONTRATADO caberá' ainda:

l.lassumiraresponsabilidadeportodososencargosprevidenciáriost:lt:?lç:*sociaisprevistosna
legislaçào so.iur . trauuri,i"rll #";i;;;;ü;;.;;;r. u ,ura?-Tã, ía época própria' vez que os seus empregados não

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

r.r. _., 0. oLJ. §,\-
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Estâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FT\DO lII \ ICIPA L DE ED( CAÇ iO

manterão nenhum vinculo empregatício com o CONTRATANTE;

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

específica áe acidenies ae traúatno,iuànáo, 
"rn 

o"ot Cn"ia da.espécie, forem vítimas os seus empregados quando dos

seruiços p.estado, ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

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

prestados, originariamente ou vinculaàa por prevenção, conexão ou continência; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste

Contrato.

2. A inadimplência do cONTRATADO, com referência aos encargos esta bclecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade po. ,"u puguln"niã a'ad.ini.truçao do CoNTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste

contrato,razãopetaqualoC0NTRATADOrenunciaexpressamenteaqualquervínculodesolidariedade'ativaou
v pâssiva, com o CONTRATANTE

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOf,S GERAIS

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

l.l. é expressamente proibida a contratâção de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do

CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrab;

1.2.éexpressamenteproibida,também,aveiculaçãodepublicidadeacercadestecontrato'salvosehouver
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

1.3. é vedada a subconbâtação de outra pessoa para a prestação dos serviços objeto deste contrâto;

1.4. o FLr).{DO MUNIcIPAL DE EDUCAÇÀO convocará oficialmente a licitante vencedora durante a

validadedapropostapara,noprazomáximode48(quarentaeoito)horas,assinarocontratodigitalefisico,aceitarou
retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à coítraração, sem prejuizo do previstô no art 81 da Lei

,- n." 8.666/93, no art.7'd; Lei n." 10.52012002 e no Edital;

l.5.oprazodaconvocaçãopoderáserprorrogadoumavez,porigualperíodo,.quandosolicitadopelalicitante
vencedora, durante o s"u truns"u.so, desde que ocorra motivo justihcadã e aceito pelo FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO;

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

condições estabelecidos, cná-- ã, liciiantei remanescentes, obedecida a ordem de classiÍicação' para fazê-lo'

examinad4 quanto ao "brt;;;"1", 
;;;rtaão, a aceitatitiaade Ja proposta classificada. podendo, inclusive, negociar

diretamente.orn o propon"nà pliu qu. ,".1u oUtiao metno, preço. o, ,.rogr, este Pregão, independentemente da

cominaçào do previr,o no u,t 
'à"r iliti n'Jslàoors:' no an 7'da Lei n o 10 520/2002 e no Edital:

l.6.l.arecusainjustificadadalicitantevencedoraemassinatoContrato,aceitarouretiraroi,']11.":"
equivalente, dentro do prlrã" ári"u.i*ia" pelo FLINDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO caractenzâ o

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



Estâdo do Pârá

covnnx o ruffi f"tY r'"', §âiã*^

descumprimento total da obrigação assumid4 sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas'

CLÁUSULÀ UÉCM'I ' DO ÀCOMPANIIAMENTO 
EDÀ FISCALIZAÇÁO

L"i.tiiilitf,;::,*:m:l*":;Jff"':"1f"'lxl"TJJ:1fi":tf;1fi?;',iâTf'T:*likTj;i::ll3'JJ"
atribuição'

,x:tjjtri,:i::::iiír:"á:fi'H':i[T*''"", 
u *'Pffi'tÊt§i'àTôi"ô:#""'"lx'ffi"i':"T#J:ü:;:

ii3il.}]H-r,."",,*;::iffiãiJ"J#llli,?i":i,':,-Ji,ll#];}}l,JJ*:;S.iJRATANTE,duranteoperíodode

clÁusule oÉcrMA PRIMEIRÀ - Do ATESTO 
._.:^^" ^Ípstâdos 

que são objeto deste contrato caberá ao

r. o atesto das raturas.corres:"ârfl::T"ffii,:t,t;:,:'il'3'à,§;t'i+T,l}i:1::ti:I,."t""§ilã' 
ã"ie''ua' pu'u

neiPontáu"l do DePartamer

esse fim'

$tg**g*,rug1g,*'Egm;g**ry:ffi
.- i;.l,1illijij,:r,;,rix;;'x'i":H"*'fi"u;x1tJi1il1Tl'l?i"1""i1ff#Jl:â?'T:iff1ffi':prevista 

para

clÁusur,,r »ÉclMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo 
rota fiscar sF) para licuidaÇ1:,t poc*:tl:1:

kfi ff,Hffi*TX*t[,ií:;*t*},tàtiii*-:::*-:Ul"'"Trri3'r""riâ'mminara.
,,,,::iffi:i;,5:l"1Xiâ1"il"1tu*,Utl.;tg"JÍ;"#iff:[H"3li'1T"?Jil4ff":"'orovaçãodareguraridade

3'oCoNTRATANTEreserva-seodireitoderecusaropagamentose,noatodaatestação,aexouçãodaprestação

ROD. TRASAMÀZONÍCA 
C/ IO'RUA ANEXO AO GTNASIO MUN'

\.t,

["4....!- nu-À \o["r



Eslàdo do Pârá

(]OVERNO MUNICIPAL DE ITA-ITUBA
FU\DO }IUNICTPAL DE EDUCÀÇAO

dosserviÇosquesãoobjetodestecontratonãoestiverememacordocomasespecificaçõesapresentadas,aceitase
executadas Pelo CONTRATADO'

4.oCoNTRATANTEpoderádeduzirdomontanteapâgarosvaloresconespondentesamultasouindenizações
O"riau. p.fo CONTRATÀDO, nos termos deste Contrato'

5. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidaçào qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direi,l;"r1,.áçà" a"t-p1.çor. ou de compensação Íinanceira por atraso de pagamento'

6. Nos casos de e-ventuais atrasos de pasamento' o:'-1:1T:^tn1)11â]âi3fi:'rêffiiffi1i:#,x'i;3:
io-u puru rrn,o. fica convencionado oue a taxa de compensaçao t

data acima referidu 
" 

u 
"ot'"'ponàiiiJJo- 

trtii'o pugu"nto da parela' ser a seguinte:

EM=IxNxVP

\.2 Onde:

EM = Encargos moratóÍios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e â do detivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser Paga'

il i"ai"" à. 
"*ip.nsaçao 

f ian"ceira = 0'0001644' assim apurado:

I = (rx)

365

r = (6/100)

365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6oá'

\./6.l.Acompensaçãofinanceiraprevistanestacondiçãoseráincluídaemfaturaaserapresentada

Posteriormente '

6.2.opagamentodasdespesasoriundas.da.pÍestaçàodosserviçosobjetodestecontratoserárealizadocom
base no valor da diaria, mult'rf,-licado pelo número de diári", t;;ri;;d* ;"''ê' 

"ntttiot 
uo do respectivo pagamento'

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÁO OO CONTR.ITO

l. EsIe Contrato poderá ser alterado nos casos previslos 
1",^11;65 

Ou 
"; 

3'666/93' desde que haja interesse da

Adminisrração do coNTRATANi;i.o' ',pr...n,ução 
das devidas justillcativas'

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO"RTA ANEXO AO GINASIO MIJN'
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Estâdo do Pârá

G ov ERx o Müüé':Sl p*"- ;1â|[' 
*

cr,Áusur,a' pÉcnra' QUTNTA - Do AuMENTo ou supnrssÃo

r No interesse dl l,lTlltl ilii". Í:r!"?i;lÊlilJ"1":.::[1.:Hih*:11'Jr13,'" "'l'i,1'r'""âi''"i?'ü'1"r:1i::
âumentado ou suPrimido ate o lt

; f ;l*;Ài1?J;;'::#;::;ãi:xl"rffi """ll,Til::i:#'ã'ffi :résc 

im's'u supressões que se

:. 
"__;;*_****o,r*exceder 

o limite estabetecido nesra ctáusula, salvo as supressões resultante

de acordo celebrado entre as P

clÁusur,l »ÉcIMA srxrA - DAs PENALIDADES

- l iÍâ,ffJffi;ir3t1§fixfl*ig;:::$:-::"'":["':Tlâ'J'[?:':lifl::Í::'JsT'?i"#iHÜll''lillllJ;
sanções:

I ; ü,-r**1*t?J:::ffi1'."JJ:;#'üH:!ffii: 
contrato' no caso de inexecução totar' recorhida no

prazo de l5 (quinze ) dias contoos' contauu u4 !v"'*" ' ' 
^^. ^".,rrência. ate o máximo de l0% (dez

;"frI#ühu|fr.gi#,:+:d,;rt'x":xff 
I

**§ft:Iiç*gJm[*]r,ü{l[HÊi#ri'i§t
ãláusuta Sétima deste Contrato' rccurrrruc '!rv r'-- 

^^-r"ârâr .ôm a Administração do

\-., 1.5. suspensão r:rffififlflit;3â:Tü:lliil 
e.impedimento de contratar com

FLINDo MuNlclPAL DE EDUL A\ ,.\-,' PU' " 
^ ,^.. - ",.""r" pú hlica. oelo prazo de aré 5.(cinco) anos, garantido o

3i,ii:ti',?ffi1ii-L:*,:,'J[il;1]B,,r;tHâ',*1,,fJ,"il]iÍíiS ultttfiBÜ';3:'"' 
a'lé que sera

Promovida a reabilitação Pera

2'1' ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2 2 não mantiver a proposta' injustificadamente;

2'3 comportar-se de modo inidôneo;
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2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9. âpresentaÍ documentação fâlsa'

3. AIém das penaridades citadâs' o coNrRArADo-t:i:1;:fi.3à:Xlll;:":n:::TS:i::i:;:tfiili:ti'lX
â"ffi;;;;-F;;*cedores do CoNTRATANTE e' no que couD

Lei n." 8.666/93'

V 
4. co.rro,udo impedimento ou reconhecida força maior'devida!"#11tffi::ff:âãil-11â'#Ht#i:":;
;iliü;ÃntiÉ''em "laçao 

a um dos eventos arrolados no t

das Penalidades mencionadas'

5. As sançÕes de advertência e de impedimento d.'l:l'1'^:":T:"*ffi:rXi3illt'X"Jil.1"tr?HLtT}3;
'o;i.1ií t'.'- 

"o'irt 
;o as ao c oN T RAT A Do j unt ame nte co m

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;

Estâdo do Pará

C[)VERNO MUNTCIPAL DE ITAITUBA
-- iiiott.rr \l( lP \L DE EDL ( AÇAo

seíão formalmente motivados nos autos do processo' assegurado o

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DA RESCISÁO

l. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisào' conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n"

8.666/93

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.r ' determinada por ato unilateral e escÍito da Admin:lli:H*'::T'YJ-tf^tóà"ffi'""'n5::Xt:

^".i""i!",iã'iiiã'xvitaouttigoTSdaLeimencionada'nc\y mínima de 30 (rrinta) diasi

2.2'am\gitvel'poracordoentreaspartes''reduzidaatermonoprocessodalicitação'desdequehaja
conveniá;:;a*;;; Àá*ini't'açao ao coNrRArANrE;

2.3' judicial' nos termos da legislação vigente sobre a matériâ'

3. A rescisão administrativa ou amigáver deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade

efetuados

competente

3.1. Os casos de rescisão contratual

contraditório e a amPla defesa'
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l. As questÕes decoÍTentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão

;;;;;;;irE"áas no Fo.o do Município de ITAITUBA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que

E§tado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FT'NDO II( \ICIPAL DE EDt CAÇÃO

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

CONTRÀTADA

l. Este ContÍato fica vinculado aos termos do Pregão n.' 004/2020-PP, cuja realização decorre da autorização do Sr

AMILTON TEIXETRA PINHO, e da proposta do CONTRATADO'

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

seJa.

ITAITUBA - PA, em l8 de Fevereiro de 2020

FUNDO
CNP

AL DE EDUCAÇÃO
i(MF 3t'7 .77210001-82

CONTRATANTE

E.ç^.J., .cL-,L. s-1.-
EDUARDO ALMEIDA SALES

cPF 509.250.402-15
CONTRATADO

Testemunhas

CPF/RG
CPF,fr.G

E,parafirmezaevalidadedoquefoipactuado,lavroFseo.presenteContratoem3(três)viasdeigualteoreforma,
\- ;;. que surtâm u, ,O 

"fJità, 

-às' 
quais, depois de iidas, são assinadas pelas representantes das partes,

bONf'naf,qNfe e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo

C

1

2
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