
O Município de ITAITUBA, arravés do FUNDO MLTNICIPAL DE EDUCAÇÀO. neste ato denominado

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

82, representado pelo Sr. AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, portador do cPF n'
5h6.5ig.7iZ-04, rêsidente na AV ANTÃO FERREIRA VALE 6l B, e de outro lado o licitante JOAO ANCELO

DA SILVA OLIVEIRA, inscrito no CNPJ/CPF (MF) sob o n.'CPF 635.930.762-68, residente na com paranamirin.

Itaituba-PA, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, celebram o presente contrato, do qual serão

partes integrantes o edital do Pregão n.'08212019-PP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitandose o

.- bONfneÍANTE e o CONTRATADO às normas disciplinares das Leis n"s.8.66611993 e 10.52012002 e alterações

posteriores, mediante as cláusulas e condiçÕes que se seguem:

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO },I T \ ICIPAL DE EDUCAçÃO

CoNTRATO N' 20200032

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETC

l. O presente Contrato tem como objeto :-ocaç4r. de traL:porte hidroviário para a realização de transporte escolar,

profeisores e distribuiçáo de merenda eleola.r, para suprir a necessidade do Fundo Municipal de Educação de

Itaituba./PA.
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IÍE}'I
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SEGURÀXçÀ: EX1INTOR E COLETES SÀI,VA-VIDÀS

PILOTO gÀBI],ITÀ.DO Ê MON]TOR
ESCOLÀ:ü. E.I. F SÁO IUÍ2

ROTÀ: COMUNIDÀDE JESUS TÊ ÀíÀ/SJIO LUIZ DO

1.1. Os alunos assistidos pelo Fundo Municipal de Educação (transporte escolar), na zona ribeirinha do Rio
Tapajós, no Municipio de ltaituba-PA.

1.2. Os professores que desempenham suas funções na localidade denominada de Distrito de Miritituba
(margem esquerda do Rio Tapajós, em frente à cidade de ltaituba), no Municipio de ltaituba-PA;

1.3. Os Professores que desempenham suas funções nas Comunidades de Paraná-Miri e Miritituba (margem

esquerda do Rio tapajós), no Municipio de ltaituba-PA.

1.4. O transporte hidroviário atenderá, também, a distribuição de merenda escolar nas Comunidades: E.M.E.
KIRIXI CAKWATPU, E.M.E. DATIE BI'VY, EMEF SAW EXEMBU E EMEF SAWREBAAY.

\-..,
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Estado do Pâró

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MU:,{ICIPAL DE EDI,CAçÂO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l. O valor total do contrato é de RS 33.975,00(trinta e üês mil, novecentos e setenta e cinco reais)

2. Os quantitativos indicados na Planitha 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 acúetando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

l. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n.o 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.

CLÁUSULA QUARTA. DA EXECUÇÃO 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 direità privado, na forma do artigo 54, da Lei n'8.666/93 combinado com o inciso Xll do artigo 55 do

mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato tení 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 CONTRATANTE

l. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1. permitir que o CONTRATADO execute os serviços contratados previstos no objeto deste contrato, no
rz 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 objeto deste Contrato;

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

CONTRATADO;

t1.4. soticitar do CONTRATADO a embarcação estritamente necessiíria à prestação dos serviços

demandados pelo CONTRATANTE;

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

MAzoNxcgtUA ÀNEXO AO GL\{ASIO MUN.ROD. TRÁSA
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Estâdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
""' ;ôi;ó ü-unictrar oe EDUCAÇÃo

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

.1.7,nãopermitirqueocomandant€/piloto.nãohabilitadoconduzaaembarcaçâocontratadaparapÍestâr

,"*ço.iá'oàiil''J" rtiãt"''iati" p"i" 
" 

realizàção de tr*ansporte escolar;

1.8. não aceitar a embarcação sem condições !1le,semoenhar 
os serviços objeto deste contrato ou que

aDresenle problemas rmecanicÃ, eiérricos, vazlmentos no.ur"ã " 
na tolda) no ato do seu recebimento e da

veriÍicação rearizad* p.rioai"iiJni. "'."a" 
o Go ..ses, duranre a vigênciâ do contrato;

l.g.solicirarasubstituiçãodeembarcaçãoreprovadanafaseinicialdosserviços(recebinienro)noprazode24
(ri"t. . ;;;;;;; *ntuao'ãnnotiticação ao coNrRArADo'

CLÁU§ULA SÉTIMA. DOS ENCARGOS DO CONTRATADA

.-, 1. Caberá ao CONTRATADO:

1.r. assumir, como excrusivamente seus, os riscos e as despesas de. conent": -d-*i: 
perfeita execução dos

serviços conrrarad"r. n"rpJ;;iiá-;:;;ili p"tu iaon":,Jie e pelo comPonâÍn-ento .de 
seus empregados'

prepostos ou suborainuao'' t'jiià'^'pã' ql't"q"i p"j'r'o' qut-"i* tuutudos ao ÕoNTRATANTE ou a tercerros:

1.2. incumbir_se-á da obrigação de observar rigorosamente a legislação trabalhista e-previdenciríria' sendo

resDonsável p"lo pagarentJdã, ,iurlor, a" too^ * ""ru^ 
i..ãt.*., ãu pto*ça" ae serviços e recolhimento das

conrribuiçôes qu. tn" for"#i'.;ffi#, ilÃu a..r...irãátti" Conituto' hcando obrigada a apresentar ao

Depaflamento a" frunrpon'.ti'u" i..r.*fá- ú*f .ipuf a" iáu-.uiao os documentos correlatos por ocasiào do

Pâgamento;

1.3. responsabiliza-se pela adoção de todas 
11- 

medidas de segurança e proteção' inclusive as que o

.,NTRATANTE jurgar necessária para â execução d", ,#ü;r i pr.1?*ãiã" a; bens e interesses próprios do

CONTRATANTE e de terceiros;

1.4.nãotransferir,notodoouemparte,oobjetodopresentecontrâto;

1.5. resPonder pelos danos causados diretamente à Adm tnl strâç ão do CONTRATANTE ou a tercelros'

decorrentes de sua culPa 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 CONTRA TADO a enviar todo o emPenho e

dedicação necessária ao fiel 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 (doze) horas aPós o recebimento da Ordem de Serviços exPedida Pelo

Responsável do Depaftamento de transpoíe escolar do CONTRATANTE;

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

24 (vinte e quatro) horas âpós a constatação dos fatos, a contar da comunicação do

À ANEXO AO GII\ÀSIO MUN.

no prazo de até

ROD. TRASAMAZON c/l
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

imediatamente meios compatíveis para a complementação do translado
CONTRATANTE Providenciando
intenompido;

l.g.obriga-searealizarmânutençãoperiodicamenteacada6(seis)meses,duranteavigênciadoconhato;

1.10. comunicar ao Departamento Competente do CONTRATANTE, por escúto, qualquer anormalidade de

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

.1.l1.manter-se,durantetodaaexecuçãodocontrato,emcompatibilidadecomasobrigaçõesassumidas,todas

u. 
"onaiià"t 

a" 
-f,ubilitaião 

e qualificação exigidas no procedimento licitatório;

l.l2.seresponsabilizarcomasdespesas.delicenciamentoanual'manutençãodeembarcação'Imposto:
tributos de qualque, nutoreru 

" 
toià'usã.tp.IÀ ãi*,* * indiretas, relacionadas com o serviço o objeto da presente

licitação;

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

registrada na Marinha Mercante 6i;;i-õã;;ia dos Portos, desde que ienham idade superior a 2l(vinte e um)

anos, bem como as demais tripulações;

l.l4.prestârosserviçosobrigando.sel"TiFiI:fiscalizarseucomandante/pilotodeformaamantera
segurança dos passagei.os quanto-aã. nír"i, a" retociaãae/ acatando as reclamações levadas ao seu coúecimento, e

iàã". ,i-pr""ia6""i'u, n""àr.ári* puru a regularização da situação e a não repetição dos fatos que geraram Írs

reclamações;

l.l5.conter,naembarcação,todososequipamentosdesegurançaseespecificaçõesdeterminadospela
v"riri," á" sráji.'À ".ü-*ia" deverá estar predispostâs p,.u ,"ài-, ôs serviços, conforme a necessidade da

i".i.turiu fr,uni"ipal de Educação, inclusive para átendimento de atividades extÍaclasse;

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

tal função; obriganao-r. 
"o 

*o, pã, tàio, o. utunàt, á. bóias salva vidas e piloto/comandante da embarcação detentor

de curso específico pu. trunrporte'dã p"t*, p-áoriao pela Capitania dôs Portos. Já a licença das embarcações na

õ"pità"i, ao. p"tt"i/artorirução pao trafegar, deverá estat, exposta em local visível;

l.lT.executarosserviçosemembarcaçãoquepreenchamosrequisitos:coberturapara.proleçãocontraosol
e a chuva; grades laterais para p*çã" 

"À"oã 
quedas; boa qualidade e apresentar bom estado de conservação. A

é*r"*iãú*i"lpl a" eau"uçào náá t" ,"tponüUitiá.a_por prejuízos de.qualquer natureza, proveniente por açÕes

ãã.'piõ"r,", a" dontratada, 
" 

i"ia a" int"i.u't sponsabilidàde àa iontratada quaisquer danos causados pela atuação

ãu .ãnti"tuau u ..*iços deste órgão, bem como prejuízos causados a terceiros;

l.l8.zelarpelosServiçosprestadosdaembarcaçãoequandotiver«nemserviços,quesejamdeusoexclusivo
puru o t untpott. ttiàroviário cóntràtado, sendo vedado o uso para terceiros (carona);

l.l9.porocasiãodosserviçosprestadosaoCONTRATADo,também,éresponsável,porcadarota,Se
responsabilizando p"lu .ont utufao'à. il-;;;tt". para cuidar dos alunos no decorrer do transporte hidroviário

contratado.

1O'RI.]A A\EXO AO GlliASIO IíT]N.ROD. TRÀS.\\IÀZO\I

jrua ,4-EL hg,la oü,/*ro



Estâdo do Pará

GovERN o MUNI,çl,r* 
r"1, :Iâi3*"

CLÁUSULA oITAvA. DAS oBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

l. A CONTRATADA caberá ainda: 
iais previstos na

l.l. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações soc

resislacão social e trabalhista em"Jü;;iü;dr." " 
,jl.d-1lg í" ep"* p.prr" ut' q-u" ot seus empregados não

;:;ü#;-'ili,uin'ulo "p'"gutõio 
com ó coNrRerANrE;

l.2.assumir,tambem.aresponsabilidadeportodasasprovidênciaseobrigaçõesestabelecidasnalegislação
especíncadeaciden,..a"nuou'i'lll]',*ã"""ãJ"'e"''"01,:'ti:";';:'$f3"il'-:'ff.mru+1;c;iosouanaoaos
i.lrü. pt.ráa"t ou em conexão com ele' ainda que aconlecrdo el

,l.3.assumirtodososencargosdepossíveldemandatrabalhisla.civiloupenal.relacionadasaosserviços
prestados, originariu*tnt" o' 

','iii,iuãôãt 
p"ã"t"ça"' conexão ou continência; e

l.4.assumir,ainda,aresponsabilidadepelosencargosfiscaisecomerciaisresultantesdaadjudicaçãodeste
contrato' 

ior' não transfere a

2 AinadimprênciadocoNll*:*3?i:ffi::::ffi:"ffTü3i'iii'f;...Tf:Í:;.ii::};"i!E'o oul"'o a"t'

i:*lf, W"ll'ri,li itâru;ieoo ,"n,nóiu ".0**;.;à';;'uüu'i 
uin"uto a' soridariedade' ativa ou

pátiiuu. .o, o CONTRATANTE'

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGAçÔES GERAIS

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

i.1. é expressamente proibida a contratação !e ' 

servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do

CONTRATANTE dr."nt" u p.".áfaà dos se.uiços' objeto deste contrab;

ibida' também' a veiculação de publicidade acercâ deste contrato' salvo se houver

I .2. é exPressamente Prot

p,é"i. ";;;;;ça; 
ãu Iãrniniit'uçao ao coNrRArANrE;

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

I.4.oFI.JNDOVILJNICIPALDEEDUCAÇÃOt:1Y:^tu'áoficialmentealicitante'vencedoradurantea
validade da proposo o*u' no p'uâ 

'ia*-i'o 
ãt qs tq'**o " 

tit"iit"*' *ti" o to'ttuto aigital'e fisico' aceitar ou

retirar o instrumento "quiuur"nt;[ü'ü""ã" 
ã"*i; ai,"ito a 

"o'1t'ià?áJt"m 
prejuízo do privisto no an' 8l da Lei

;::'à;66ô,';;;. r'ü r'i n'' r0's2ô/2002 e no Edilar:

r.5. o prazo da convocação poderá ser Prorrosado-uma 
vez' 

i:là:Ti::Í:'ro,,:T5|B"J'ü1ji'ffiTl3t;
u.ncado*, duiante o seu transcurso' desde que ocorra motlvo Ju

EDUCAÇÃO;

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

condições estabelecidos, chamar as lic Íemanescente s, obedecida a ordem de ciassiÍicação, Paru fazê-lo,

C/ IO'RUA ANEXO AO GTNASIO Mt,N'

{
t(b

ROD. TRASAMÁZON

aí.0

^^%')' 

IÀ *J d,/u*



Estldo do Pará

GovERNo MUNICT$: 
r"" àIâiâ*"

examinada.quantoaoobjetoevalorofertado,aâceitabilidadeda-proDostaclassificadâ.podendo,inclusive'negociarffi;ilil lo. o p,opon.nt",frilTrThBfil#T:fl'íí ;iiíhrmLão' 
rndePendentemente da

cominação do Previsto no aÍt' El d

l'6.l.arecusainjustificadadalicitantevencedoraemassinaroContrato.aceitarouretiraroinstrumento
eouivalenre, dentro do pr-" '.iâf"i""ià""p"rr iwoo ,rfrir'nôrper- 

DE EDUcAÇÃo caracterrza o

descumprimento total da obrigaçao'asiiiiãn ":tit*ao-" 
x penalidades legalmente estabelecidas

CLÁUSULA OÉCTU-I,. DO ACOMPANHAMENTO E DÀ FISCALIZAÇÃO

l.Estecontrâtoseráacompanhadoefiscalizadopor-se-rvirlordesignado.para.e"sseftm'^representandoo
coNTRATANTE. p.r*itiau u 

"'J',nil"i"ção'à" 
i"r."lror'puru urririüo t "6'idiáJo 

de informaçÕes peftinentes â essa

atribuição.

- 3;tiiii]'lil,illl,Ti:Hffi.H,Jxr$ffiil"#^i'iffii;r;Bf",;"'làtêlã'31"'i","?Tffiül.Tj;Jüi::::
medidas convenientes'

3. o coNTRATADo deverá manter preposto. aceito pe1a. Ad-ministraçãodo coNTRATANTE' durante o peiíodo d'

vigência do Conrrato' pu'u 
"pt"ünt7-iu 

uãrninitt'utiuo*ente sempre que for necessârto

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ' DO ATESTO

r. o atesto das faturas conesponde es à ffiii,:1:i:ilil'3"ô,§;"i'i+xl."ffi:i::T["":'§'::1ff:ü;:::'H;
Responsável do Departamento de

esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

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

Exercício 2020 Atividade odrtolizããiõooai.õ:à r'/Í*",*çaJi"o i;ff;;' Escolar-do Ensino Fundamentar -

'-FUNDEB40%,classificação:;;;ô;itá:-ãóo':o'ooo"trossàrvdeterceirospessoafisica'

2. A despesa para os anos subsequentes' quando 
-for 

o :S:' ttÉ alocada à dotação orcamentária prevista para

atendimento dessa fi""lid'd':;::;:;;;ie'i'à'"ãá éoNrn'ereiriÉ' * L"i orçamenríria do Município'

CLÁUSULA DÚCIMA TERCEIRA. DO PAGAMENTO

r. o coNrRArADg :Y:'á apresenrar ao coNrRArAN:,:J,"#"*"'.ffi'lH:i[:t'":f,:;':"i:il:;'iil;
à;J.''"";;i; Con'rRArANrE' mediante ordem bancarr a

contratado no prazo de l0 Ce):i"l::#àJJ *à' *u"qutnte ao dos sewiços prestados'

2.Paraefeitodecâdapagamento,anotafiscaldeveráesuracompanhadadasguiasdecomprovaçãodaregularidade
\

*oo. r*osauezà(tç4fr ro'RUA ANExo Ao GINASIo MUN

Fb.-

lw A^+')'loil'to d' /.t tu



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

fiscal tributária descontâda do CONTRATADO, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagâmento se, no ato da atestação, a exoução da prestação

dos serviços que são objeto deste contrato não estiverem em acordo com as especificações apresentadas, aceitas e

execu[adas pelo CONTRATADO.

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

devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste Contrato.

EM:lxNxVP

Onde:

5. Neúum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem 
-que 

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 o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que â taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a

data aclma referida e a correspondente ao efetivo pagamento da pacela, ser a seguinte:

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 pâga.

I = Índice de compensação Íinanceira = 0,0001644, assim apurado:

r = (rx)

365

r = (6/100)

365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60á.

ci r0'Rl 
^ 

ArExo Ao cr\Asro I . r\.

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

posteriormente.

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

base no valor da diári4 multiplicado pelo número de diárias trabalhadas no mês anterior ao do respectivo pâgamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTf,RAÇÃO OO CONTNATO

erá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666193, desde que haja interesse da

Fla_

l. Este Contrato pod

ROD.

#a *^VJt à^ vJ,ta ol,,t**o



Administração do CONTRATANTE' com a apresentação das devidas justifrcativas'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
. DO AUMENTO OU SUPRE§SÃO

i-,üt*:ru;;f;*':lnl':Í:'!t"üH]Hl';"l"lllli[#:Li:tJii:Í:'i#;âi"T'üli':1i::

?;3,.,?3}l"l#*1"g.u':",ilffifffi'ffi::i:11"H'Str":"11"::::f::l;'J,u::'*"i,.o'oo"p'""õ"'qu""

i;)i #'li;flllilHi'ffm:*rffir'1"'o 
limite es*belecido nesta cláusula' salvo as supressões resultante

- ct-ÁUSUt l oÉctn,{,\ ssxte - DAS PENALIDADES 
:brigaçóes assumidas,
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as seguintes

sançÕe§:

l ' l ' advertência; 
.-r^- r^tol ítecte contrato' no caso de inexecução total' recolhida no

r.2. muua d€.10% 1*1^ryffili:l 
.;:J:;#:lf§t,ffi[ contrato' t'lu """"-',^ 

-_, ^'**,." * r0% (dez

"'^"llT::i:f ;::üç:Eg:lmçy3":ffiltl,9,ç3;f§*1",:*f *:,:*llm
',;j":itliHll#,*[,.r*,ri:*ll;rlxffi;"J'f;ff :::iiffi ''J'"'::*-X"de,0%(dezp.r

4muude.37'-*ll:rf*'j{,;*l-Ltt*:*il.I'll}jif*'n+*lffi

ãü$'ffih*:à:fl'"'J,"# .mpedimento de conrrarar com a Adminisrração do

,^,"',l i[1ü,]:i?.BTH1]'âl;iüt'j'^l.ãT 
là:Iffiffi 

:: :" :: :".o de a,é 5 (cinco) anos, garantido o

h:IÍ}i}l**Íffi 
;l;,{ri"{*?ffiff à;'ifrfh'§*f fi .fffi iffi 

'dBt"'}íilÍti"":;

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

2.2. não mantiveÍ a Proposta, injustifi cadamente;
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. frzer declaração falsa;

2.5. cometer fraude fiscal;

2.6. falhar ou fraudar na execugão do Contrato;

2.7. não celebrar o contrato;

- 
.2.8. deixar de entregar documentação exigida no cerüame;

'2.9. 
apresentar documentação falsa.

--. 3. Além das penalidades citadas, o CONTRATADO ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no

- Cadast o de Fàmecedores do CONTRATANTE e, no que couber, à demais penalidades referidas no Capítulo IV da

Lei n." 8.666/93.

4. Comprovado impedimenio ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito Pela Administração do

CONTIiATAI.I-IE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, o CONTRATADO 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 ao CONTRATADO juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

l. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja â sua rescisão, conforme disposto nos aÍligos 77 a 80 da Lei no

8.666t93.

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 mencionada, notificando.se o CONTRATADO com a antecedência

mínima de 30 (trinta) dias;

2.2. arnigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo 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 devení ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade

competente.
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de rescisão conmtual serão formalmente modvados nos autos do processo' assegurado o

3.1. Os casos

contaditório e a amPla defesa'

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

CONTRÀTADA

se]a.

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
DA

h:ir,."e§,H!#i,ffi l?f"i"ii:T:;i:,"'[%àil;$:i1iã:"

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. DO FORO

l;*l.lLil"JiÍ!l:["liT"*::"trfiil:Jffifrffit:H:x:''$:t;lJ'1,lj]':A:sitli:Itrff![a*1:

cuja realização decone da autorização do Sr'

para que surtam um
validade do que foi Pactuado'

só efeito, às quais' depo
lavrouse o Presen

is de lidas,

te Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,

são assinadas Pelas rePresentantes das partes,

E, para firmeza e

CONTRATANTE E CONTRA TADO, e Pelas testemunhas abaixo

ITAITUBA - PA, em 16 de Janeiro de 2020'

FUNDO DE EDUCAÇÃO

CNPJ 7:7',7210001-82
TANTE

JO
J

AO ANGELO DA S
aú A"rNo ds

ILVAOLIVEIRA
shtoolro'wo

cPF 635.930 ;t62-68

CONTRATADO

ab, CPFiRG
CPF/RGI

2

Fb--_

ROD, TLÀSÀMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO GINASIO MUN'

Estrdo do Pârá

co\rFRN o MUNrc r"* 3,1 àIâiã'.^
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