
Estâdo do Pârá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITA-ITUBA
FI,]\DO N'I TIN ICIPAL DE EDUCAÇAO

O Municipio de ITAITUBA' através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO' neste ato denominado

CONTRATANTE, com sede ". 
RôôiRÀNSÀMAZONIcA ^sN. 

inr.rito no cNPJ MF) sob o n'25 317 77210001-

82. reDresentado pelo(a) sr.(a) eü"riôN'rÉiiErna pnHO- SÊênÊiÀnro DE EDUCAÇÀO' portador(a) do

cpF n; 586.519.772-O+, resioente nàlq'iÀr'irÀo eÉnnene vele oi á, e de outro lado a licitante JOSMNE

BENTES SOARES, inscrita no cNiíc'"i:iüil ,"u 
" 

n: cp.p oqzni.s72-59, residente na COMUNIDADE vlLA

BRAGA sn,t, lNTERtoR, [,"i,rü":;;,' iÉF 'os 
r so-ooo, do.uuunl-"1"nãrninada simplesmente GONTRATADA'

celebram o presenre .on,ru,o. dã'!uui serào partes int.granter.-o edital do Pregào n'' 004/2020-PP e a proposta

aoresenrada pela coNrRATAri.il,i"rà"ã*í. êõNiniraNr rãôóNrn,qiaoA às normas disciplinares das

Leis n.s. 8.666/r9ql e 10.520/2001 e ãii.ráçà* p""*i"res. medianre as cláusulas e condiçôes que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATO N' 20200052

ITEM DESCRTÇÂo/EsPÉCrtrcÀçÕES

IÁNCtlÀ MO!oR À GÀsOl'ÍNÀ-s - uâ"'

l.opresenteContratotemcomoobjeloLocaçãodetransponehidroviárioremanescentepararealizaçàodetranspoíe
escotar e disrribuiçao A. ,.r.nou .!lã;;;;;; ;;;; 

" 
necessidade ao f,'ao ú'ni"ipal áe Educação de ltaituba'iPA'

#;H#;"1,!,!4-S'3! iHt*"1S§i"1"ll^',l"Uili!;;.
litntH :E r;iiltà[rfi",'s 

" 

xâill 
]x.* 

I "u;r]'111Bil:il.,i,i t"'.àií,",Tiü -úroi iueros t' z' r '"

L I . Aos alunos assistidos pelo FUN DO MUNlclpAL DE EDUCAÇÃo e Estadual (transporte escolar)', na

zona ribeirinha do Rio Tapajós' no Municipio de IIairuba'

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR DO CONTRATO

l. O valor total do contrato é de RS 33 975'00(rinta e três mil' novecentos e setenta e cinco reais)'

2.osquantitativosindicadosnaPlanilhadeFormação*dePIeçosconstantedapÍoposta.jlplesentadapela
coNTRATADA no pregão 

"." 
,iiioààiô-pi, e na cláusula Primeirà'deste instrumento são meramente estimativos'

não acarretando à Aarlni.t.uçaoi"o-'cõ-Ni'pàie}..]ie quurquer obrigação quanto a suâ execução ou pagamento'

CLÁUSULA TERCEIRÂ - DO AMPARO LEGAL

l.AlavraturadopresenteContratodecorredarealizaçãodoPregãon.o0o4lzozo-PP'realizadocomfundamentona
i"i 

"" 
r rilãô, a. r'i d..1utho d.2002, na Lei n" 8 666/93e nas demais normas vigentes'

ROD. 'IILASAM,\7,ONICA 0 IO'RUÀ ANIXO AO CINÂSIO MIIN'

tuúL'1{'



Estado do Pará

Gov ERf',{ o 
r,",*ç l"* r, :Iâi3"^

cr,Áusut l QUARTA - DA ExECUÇÃo Do coNTRATo

1. A execuçáo deste contrato, bem;':.:ü:,:i'"".iJffi;T1""!;",''"rr,f{}'"',;.ü:i:['.T,"EXH"XT':;
or"?.iârJJ àittito público' l{l ro.,nu ao unigo 54, da r-.' 

"" 
o.oàã)õi.làlinado com o inciso XII do anigo 55 do

àisposições de direito privado' na

mesmo diPloma legal'

CLÁUSULA QUINTA . DA VTGÊNCIA E DA EFICÁCIA

r. A vigênc a deste connaro-rerá::flTiJÊü'::i:1d.::T'j 
f;].§lffiLllill;."j';*f'fi*iilifüt

il';l'.'::::T;[: ü'?A§::ffi;'"'a "ui""ça" ': P'"ç:": da Lei n'8.666/q] e arterâçôes vrsentes'

llmitada a sessenta meses' conrorme previsto no inciso ll do aí ) /'

CLÁUSULA SEXTA'DOS ENCARGOS DO CONTRÀTANTE

' 
*o"'l 

::;::::^XNTRATADA execute os '"*:::::'i:ll'$,$"":::"":jffi:ài: fl:*'"i""Jàil" ""

,.*" a. *Jil'â"àiu ] nnt*o I do edital de licitação' e na proposla

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

l.3.prestarasinformaçõeseosesclarecimentosquevenhamaselsolicitadospelosempregadosda
CONTRATADA; -: dos serviços

14 solicitaÍ da CONTRATADA a embarcação' estritamente necessária à prestaçal

a"munaàao, Pelo CONTRATANTE;

1.5. comunicar à CONTRATADA' qualquer irregularidade nos serviços prestados e interrompêJo

imediatamente, se for o caso;

1.6. fornecer combustível parâ a embarcação a serviços da Secretada Municipal de Educação;

l'7'nãopermitirquecomandante/pilotonãohabilitadoconduzaaembarcaçãocontratadaparaprestarserviços
de Íansporte hidroviário remanescente;

, 8 não ace tar a ::ffxli:,,::l ;I:ilfft1""i'ã[:':T ird;:i::]:i:r]",::'i::"Tffi'il"T;
i:',ffi1i:#:l[[T' iff:ãi#H;""';6 (meses) meses' durânte a visência do contrator

1.9. solicitar a substituição de embarc"çã9]:i:Ti*"^T fase inicial dos serviços (recebimento) no prazo de 24

tri*.. o,-i.,iãi'r'J^1"*dos àa notificaçâo à CoNTRATADA'

ROD. TRASAIIí,ÀZONICA C/ l()'RUA ANEXO AO GINASIO ÍIJN'

)

P"ra"{





----
Estâdo do Pârá

(lOVERNO MUNICIPAL DE ITATTUBA
- - itt:lto ltuNlclPAL DE EDUCAÇAo

CLÁUSULA SÉTIMA -DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá ao CONTRATADO:

t.l.assumir,comoexclusivamenteseus.osriscoseasdespesasdeCorTentesdaboaeperfeitaexecuçãodos
serviços contrâtado'' n"pon'uuiiiál;''l;;il' o'r" ia*''a"iJ "''1"1""3ç;g;^"§#::;T':""*'lj;''
;ü;ü;;;;dinados, e ainda' por quaisquer prejuízos que sela

r.2. incumbir-se-á da.obrigação de observar "g:.'f i111'JJ;ãff:::#:i::1:ir'i?i*:ü1[?,:,:'i:
'.""'#ffiü:[til*tLffi:-1,::lã':fl]ix'ü::"?§:",;;;"';;i'^io' i'una" obrigado a apresentar ao

Deparramento de Transporte d;"à';"r.;;" ü;;t.ipal de Eduffiã"à"t'"""t"t to"úrot por ocasiào do

Pagamento; clusive âs que o

coNrRl3ii',i+Tlx',$r;::"i$1,"$:r: ::"::li: fi'T"$ffi: 1"':1H:i::;xil#ii;'ll;;rópriàs do

CONTRATANTE e de tercetros:

1.4. não transferiÍ, no todo ou em parte, o objeto do plesente contlato:

1.5. responder pelos danos causados diretamente à' Administração do CONTRATANTE ou a lerceiros'

rlecorrenres de sua curpa ", 
d",",:'";;;;;. ..rriço, pr.roa"r. ,uJ J-ii,iraã ",i*à"indo 

tttu tesponsabilidade a

ffiil";ã; ; ;;ã*ianha'ento pero coNrRArANrEr

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

dedicaçào necessária ao fier . "oürl'"d"i'.r.on1,li"iã 
a", 

";..rs", 
;;; i;;;áo 

"onfitdot' 
atuando no deslocamento

ããr."ü'""t ,à,*.rlo definido no objeto do contrato:

I .7. iniciar a prestação. dos serviços objeto d"'i' 1"1'3ll;f,'r,X"if:r'"#.:JT:';''tt": :#:i::T"l:
coNTRAT;f iíÊ.;; p'-; d€ âÍe 12 (doze) horas apÔs o re

Responsável do Depanamento d" uà"pãnt l*ârtr do CoNTRATANTEI

r.8. obriga-se a subsrituir a embarcação com 9"r'tt* 
(:,"^iilf'à:ltff:::Tili:::1"ffi'"H[;:'t]'

"" o,-" -* {': 
;* tl*: ;#H?.,1""n'-"lJu;.1";"::ffffi;;;;'"u' à'"pt""n'ução do transrado

CONTRATANTE Provldenclal
intenomPido;

1.9. obriga-se a realizar manutenção periodicamente a cada 6 (seis) meses' durante a vigênciâ do conÍato;

I .10. comunicar ao Departamento competente do-coNTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de

"*atarurga-n,aap'"starosesclarecimentosquejulgarnecessarto:

I .l I . manter_se, durante toda a execução do contrato, em.compatibilidade com as obrigações assumidas' todas

as condições de habilitaçao e quali"fliiiaã t*igia* no procedimento licitatóriol

l.l2.seresponsabilizarcomasdespesasdelicenciamentoanual,mânutençãodeembarcação.lmposto:

ROD. TRÂSAMAZONICA C/ IO'RUA ANf,XO AO GINASIO MUN'
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iffil" o*'o'er naturezâ e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço o objeto da presente

l 13 permitir a condução da embarcação através de comandante/piloto habilitado segundo sua categoriaregistrada na Marinha Mercante rl_o Brasil-capiíaniu ao, po.toi a"rae que tenham iJ"ã" ,rp..i- 
" 

zr(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 asegurança dos passageiros quanto aos níveis de velociãade/ acatando as reclamações r"iuaà, uo r* 
"onhecimento, 

etomar as providências necessárias para a regularizaçâo da situação e a não repetiÇão dos fatos que geraram asreclamações;

l 15 conter, na embarcação, todos os equipamentos de seguranças e especificações determinados pelaMariúa do Brasil À embarcacãó deverá estar p*airpàrl^ pr." realizar os serviços, conforme a necessidade dasecretaria Municipal de Educação, inclusive para atenaiIn.rtà,r! utruiaudes extraclassel

1 16 a embarcação deverá ser conduzida por profissionais devidamente habilitados e qualificados para exercertal funçào; obrigando-se ao uso. Dor todos os alunàs, áe bóias salva vidas e piloto/comandante ãu emur.caçao oetento.de curso especÍfico para transponede p.t *.. prororiJà pãr, ôrpl,rri, dos portos. Já a licença das embarcaçôes naCapitania dos Portos/autorização para irafegar, deverá estar, expos'ta em local visível;

. l lT executar os serviços ert embarcação que preencham os requisit os: cobertura para proteção contra o sole a chuva;_grades lalerais para proteção contra qràdui; bou qualidade à apresentar uo, 
"rtuáá 

J" conservagão. ASecretaria Municipal de Educação não se. responsabilizará por prejuízos de'qualquer natureza, proveniente por açoes
dos prepostos da cONTRATADA, e será de inteira .e.ponrubilidáde aa coi.rrrtereóÀ quui'rqr". auno, 

"urruao,por sua atuâção a serviços deste órgão, bem como prejuízos causados a terceiros:

l lS zelar pelos serviços prestados da embarcação e quando tiveror em serviços, que sejam de uso exclusivopara o transpofte hidroviário remanescente contratado, sendo vãdado o uso para terceirôs 1càronal;

1.19. por ocasião dos serviços prestados, a cONTRATADA, também, é responsável, por cada rota, seresponsabilizando pela contratagão de um monilor para cuidar clos alunos no a".orrà. ão'tànslorte hidroviário
remânescente contratado ;

l 20 conceder livre acesso.aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado,
gara gs. seryi.dgles dos órgãos de Controle lnterno e Exteino, em consonância com o Aú. 43 da portaria
Interministerial 4241201 8.

CLÁUSULA OITAVA. DAS OBRIGAÇOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

l. A CONTRATADA caberá, ainda:

I l assumir a responsab il idad.,,p9l logot os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais previsros nalegislaçâo social e trabalhista em vigor. obrigan<iose a saldá-los na epoca própria. vez que os seus empregados nàomanterão nenhum vínculo empregatÍcio co. à CONtRaTaNTE;

Estâdo do pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FI'\DO ]\II. NICIP4L DE EDI CAÇÀO

ROD. ]'RASAMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO ÀO CINASIO MI]N.





Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITA.ITUBA
-- ruloo uuiulclPAL DE EDUCAÇAO

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

especifica de acider,.t at *uuurrá]tllffi;";;;#;;i1 gitSÃ roit* vítimãs os seus empregados quando dos

serviços prestados ou trn ton"*o'-toli tit' ainda qut utonttcido e'T-àependência do CONTRATANTE:

l.3.assumirtodososencargosdepossíveldemandarraba|hista.civiloupenal.relacionadasaosserviços
prestados, originariurntnt" ou ''nJu"úã' 

p'eutnção' conexão ou continêncial e

l.4.assumir,ainda,aresponsabilidadepelosencargosfiscaisecomerciaisresultantesdaadjudicaçãodeste
contrato' 

r' não transfere a

2. A inadimplência da CONTRATADA' com referência aos encarsos esta belecidos no item anterlo

resoonsabilidade oo' "u ouru*Iil;;';;;;i'i;;;;" a" coNfüi"ollÊ-' nem pode'á onerar o obieto deste

contrato, raáo pela quar 
" 
coriiiiiiaijÁ renuncia expressar.nlà'á ôruür., vinculo de solidariedade' ativa ou

pa.riuu. .o, o CONTRATANTF'

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar' também' o seguinte:

1.1. é expressamente proibida a contratação de servidor pefiencente ao Quadro de Pessoal do

CoNTRATANTE du.ant" a preriuçao dos serviços. objeto deste contraÔ;

l.2.eexpressamenteproibida.também.aveiculaçàodepublicidadeacercadesteconllato.Salvosehouver
p.eriu uuiãiirrçio da Administração do CoNTRATANTE:

1.3. é vedada a subcontratação de outra pessoa para a pÍestação dos serviços objeto deste contratÔ;

1.4. o FLINDO MÚ\ICIPAL DE EDUCAÇÃO t:1]::u'á oficialmente a licitante vercedora durante a

validade da proposra para, no pr-à ,-a.iÃ ã" o8 lquarenta e oitJi;;;;,;;;i;" " 
t"ntrato digitalc fisico' aceitar ou

retirar o instrumen,o 
"qriuur.n,J'r"oil 

il;;;;;;" air.ito a.#tffi"' ttn,' plj'l^ O" pàvisto no art' 81 da Lei

i'::'à:ãiôã,';;;. r" au r'i n' r0 520/2002 e no Editarr

r.5. o prazo da convocaçào poderá ser prorrogado.umi IiÍ;'F,llà1'l iiiil:t";,:T5|B"J''ü1ii'iêt;T|T';
vencedora, duiante o seu transcurso' desde que ocorra mollvo Jt

EDUCAÇÃO;

l.6 e facultado à(o) Presoeiro(a)' quando """:"'"1;.;:;#:"::r:J":'J't"i*T;:["ffr:"-T#i'
:::*mi*:ri:::";i:l;:m:,,:Hi::i.,1,:,1,ü;::"L#;;;::i".r^s',."a"podendo 

inc,usive.negociar

diretamente com o proponenre ,rr" àrã *r, "u,rdo 
melhor. pre'iol à,1 ,.uogu' este Preqào' independentemente da

cominaçào do previsro no arl sl i: i-;;Jàl;66''q3' no art 7" da Lei n " 10 520i2002 e no Edital:

l.6.l.arecusainjustificadadalicitantevencedoraemassinaroContlâto,aceitarouretiÍafoinstrumento
eouivalente, dentro do ,'J"'#;;üi;;'-pero ruroo'úniiãpnr- DE EDUCAÇÃO caracteiza o

descumprimento totur au ou.igujao'á"r'Jr"riãi .rj.iu"a*u x penalidades legalmente estabelecidas'

P*,*

ROD. 'I RÀSAIILÀZONICA C/ I0'RUA 
^NEXO 

ÂO GINASIO i\{tj'r-'



EstÍrdo do Pârá

c ovEls? I{i:}:rsl-"1: 3J" :Iâiã" 
*

cr,Áusula »Écrvu - Do AcoMPANHAMENTo r »l nrscll-tz'tÇÃo

L"i,'+ffiiiíle,,T:hffi:H::l?fdJff?:',1'*""",T"T1':ti"::.,]ffâf 'iã:l''?;lkT3lfiill3liX.l"
atÍibuiçáo. .r^.idnâ.1ô nara esse Íim deverão ser

3;,til,1l'lll,il',,1i"",i3"üfiJ::,J,jfFnHÜ;';ilU"Jt'3Ê1ffi"àtiü'3â"1"'lTid:;'à'"""a"o*a*
medidas convenientes'

3. A coNTRATADA deverámanter iJii?ill;,X","riX;,'llllg;]llTJf:[.o.fJ[lto""' 

durante o período de

vigencia do Cont'ato' Para rePrel

cr,Áusull oÉcrlrl PRIMEIRA - Do ATESTo

kf,:r,x:ih'$J;ã:ffi:::ttla;iJJHqi::;"il'3";'§i?'i+T'3ffi::"':'i:::#i§'::l[$:*"Jf;
esse fim.

e*ffi; *r,g-.'g.p*Ua*'ffi
?;.l,,,,illijiJ.1l,l,i.,ll""àlXlliXlXll?;"31il'3#,iiilTliT:"1'"':1t;'*iffi"'or§amentária 

Prevista Para

cr,Áusula oÉcrul TERCEIRA - Do PAGAMENTo

l*,,:11+im,lf6;i,-1;*,ft:", 
àil*Í:,,:;$:i*ifi:li:r:n:;':"i:rilirl;

2 para efeiro de c"d" f,,sil":3iu1l"i1xüi.i'J"Jr;:Tiff:ilo;ll:ff,1x:*-ll:ff',:"*'rovaçào 

da reguraridade

:::':"-,*-::l'.,''::H';i[,':"::'"','ff::.""*.-JT;JJ"'l;llll".li"1iii1l11x'J:J:H'*'T::ffi:
:::ff#J::;:':t'âii?x?i,^

lo'RtlÀ ÀNIIXO Ao GIN'{slo lttiN
RoD. tltAsAMAzoNtcÀ c/

V
Ptp'nl



Estado do PâÍá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITA-ITUBA
FUNDO ]\I UNICIPAL DE EDUCAçÀO

4. o ..NTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

á"Ja* pa" ôoNTRATÀDA, nos termos deste Contrato'

5. Nenhum pagamento será-eletuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidaçào qualquer obrigaçâo

financeira, sem que isso gere o,r",,Jiã,*uiã àài'pi.çor. ou de compensaçao financeira Por atraso de pagamento'

6. Nos casos de eventuais arrasos de pasamento, desde que .x^.r?)lli]â.?â#:':'ÊB-TiTIilif;.i:Il:
io*u pu.u,un,o. Ílca convencionado que a taxa de compensaçao

data acima referidu . u 
"ot'"tpondlii"ã- "f"tiuo 

pugurnento da pacela' ser a seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da Parcela a ser Paga'

i] iroi..0..*io"nsaçao finanieira = 0'0001644' assim apurado:

r = (rx)

í6s

1= (6/100)

36s-

I = 0,00016a4

TX = Percentual da taxa anual = 60Á'

6.1

posteriormente.

6.2. o pagamento d.as.despesas oriundas da prestaçào dos serviços obj eto deste :"*ti:: -'.::á 
realizado com

base no valor da diariu. *r,,,p,,.ràl'p11""-J;;;;;ir,i;s tiabalhadas no'mês anterior ao do respectivo pagamento'

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERÂÇÃO OO CONTN'ITO

l.EsteContratopoderáseralteradonoscasosprevistosno.art.65daLei8.666/g3,desdequehajainteresseda
Àa|r*,st-tãrr" à" 'cóa,TRATAI'iiE, t;; aapresàntação das devidas justificativas

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÁO

A compensação financeira previstâ nestâ condição será incluída em fatura a ser aPresentada

ROD. TRASAiltAZONICÀ C/ IO'RUÀ ANEXO AO GINASIO MIJN'
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Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FI. \DO }IT \ICIP \L DE EDI CÁÇÃO

1. No interesse da Administração do cONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser

uurn"n,uáo ou ruprimido 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. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmâs condições licitadas os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, até o limite órâ previsto, calculado sobre o valor a ser contrâtado'

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

v sanções:

l. Pela inexecução total ou palcial desle Contrâto, ou pelo descumprimento dos prazos e-d.emais obrigações assumidas,

a Administração do CoNTRA'r'A-ifi ô;;, ;iliàu u preuiu defesa, apiicar a CSNTRATADA as sesuintes

| .l . advertêncial

l.2.multadel0%(dezporcento)sobreovalortotâldesteContrato,nocasodeinexecuçáototal,Íecolhidano
prazo de l5 (quinze) dias conidos, contado da comunicação oficial;

1.3.multade0,5%(cincodécimosporcento)pordiadeatrasoeporocorrência,atéomiíximodel0o/o(dez
por cenro) sobre o valor torat d.rt"õ;;i;;t":;runao â'coNrnerADA , injustificadamente ou por motivo não aceito

oelo CONTRATANT6,, deixar Oe aiender totaimente à solicitação ou àOr6em de Serviço previstas nos subitens l 7 e

fi;;õ;fii;;;;i." à.ri. c*,r"", r.r"ir'ú^ 
"" 

pr"r" ma.ximo de l5 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

l.4.multade0,3%(trêsdécimosporcento)pordiadeatrasoeporo-corrência,aléoma113ael0%(dezpor
cento) sobre o valor total a"rt. co.tiuú quundo a CONTRATADA, irjustificadamente ou por morivo não aceito pelo

CoNTRATANTE, âtender pu."iu'r'."n1! 'a solicitação ou à ordem de serviço prevista nos subitens I 7 e l'8 da

cláusula Sétima deste contrato, ,;;;üü;r; ;;r" ro,áxi*o de t 5 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5. suspensão temporária de participar 9T ]':iliçã" e impedimento de contÍatar com a Administração do

FUNDO MLINI'CIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos'

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pú blica, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos' garantido o

direito prévio da cituçao . au u,npü à.i..a, enquanto perdurárem os motivos d;rerminantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitaçao perante af,rãpriu áutoiiduat que aplicou a penalidade' a CONTRATADA que:

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;

2.4. fizer declaração falsa;

llOD. IR.\S.\IIAZO.\-ICA C/ lo'RUÂ ANEXO ÀO CINASIO Ml rN

l*'0td+.\,^



Estrtdo du Pârá

'ou Fs? Yilu if* Y,t :Iâi; 
u'n

2.5. cometer fraude fiscal;

2.6' falhar ou fraudar na execuçáo do Contratoi

2.7 não celebrar o contrato;

2.8 deixar de entregar documentação exigida no certâme;

,^,,i:"::::::::üi---i**,"^tl:l'ffi :rx':llll;:"ffi::':$r::*:::tfiri:1"'T"
Cadastro de FomecsourrJ e" - - 

-^^:r^ nela Administração do
Lei n." 8 666/93

:f}ffiffisq'""H[l#]Tffi:i:l3;'::'sffi::,,$"#!T::'ltfi::f 

:tãil".']*;a?'"-u'ái'"n'l"

l;ffi'S::,tfl:ftóe""'Hfi$fj"St*:li:':#?t"flffi:':*3[ffH'ã:'d;acg?*Xi^*';
efetuâdos'

cr,Áusule uÉcriua sÉrrvra - DA REscISAo 
-^-^i"ão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n"

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja â sua resclsâ(

s.666/93.

' ^T:;:#;;*",r'r.,S*rti::T:::âli#l::lii:ff"Í"1{o 1"iltr"i":#}"â'"";

no. in.,lo. t .{tl : I^'"lt 
do anrgo 

r^ ri^irâ.ãô. desde que haja
àfnimuo.:o (ttlnta) aias; 

-^À,,aiÀ, â termo no processo da licitação'

2.2. amigáver' p9'. *".'f;;":ã "ig1'iiuifi''o' "

"onu.niã'l"iu 
puã ' 

Administraçao otr .- "" " - 
-^rá, 

'

l. 
^ "t:X"ffi"ff: 

t"""'iJl"il::"ui]u^'o"'uouo "'"riÉ 
e rundamentada da autoridade

competente =^ r^'mâlmente motivados nos autos do processo' assegurado o

3 l Os casos de 
-rescisào 

contratual serào lormalmenl

contraditório e a atnPla delesa'

cr,Áusur"l »ÉcrN'Lc' oITAvÀ - DA vlNculAÇÁo Ao EDITAL r' À pnoposu oa

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

\
tb"Uo""^
c



Estado do PÀrá

GOVEIINO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FI \DO III \ICIP,\L DE EDI. CAÇÀO

CONTRATADA

l. Este Contrato fica vinculado aos termos do ?regáo n." 00412020-PP, cuja realização decore da autorização do Sr'

AMILTON TEIXETRA PINHO, e da propostâ da CoNTRATADA.

ITAITUBA - PA, em l8 de Fevereiro de 2020.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

iro".riuau. " 
lrtguaas no Foro do Município de ITAITUBA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que

sej a.

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

;il il surtam um só efeito, às quais, depois de íidas., sao assinadas pelas representantes das partes,

'CONTnefANff 
e CONTRATADA, e pelâs testemunhas abaixo'

FUNDO
CNP

AL DE EDUCAÇÃO
J(M F 3tl.1721000t-82

CONTRATANTE

âtrqwusaeos @*s§
c,PF 042.222.9'72-59

CONTRATADA

Testemunhas:

I
2

CPF/RC
CPF/RG

ROD. ]'RASA}íAZ,O\I(]A (] IO'RI Á ÂNT]XO AO (;ITASIO MUN'
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