
CoNTRATO N'20200095

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Município de ITAITUBA, através do(a) FUNDO MTINICIPAL

bi-ÉriútÁç,1ó, cNpJ-MF, x, is.zn.ttzto001-82, denominado daqui .p"_. {Tl._-d-1 coNrRArANrE.

representado neste ato peto(a) Sr.(a) AMILTON T!ryEg4 lryHo, SECúTÁRIO DE EDUC_AÇÃO, portador do

ci,f n sgo.stq.z72-M, residentei" ev eNrÃo FERREIRA VALE 61 B, e do outro lado RAIMI-.rNDO BARROS

DUTRA, CPF 911.935.t62-34, com sede na Av santo Antonio ao lado do n'15, PIRACANA, Itainrba-PA, cEP

ãAtSO-SiO, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a)'

RAIMUNDO BARROS DUTRA, TCSidENtE NA AV SANTO ANtONiO AO IAdO dO N.I5, PIRACANA' ItAitUbA-PA' CEP

681 80-510, portador do(a) CPF gl | .935.162-34, têm justo e contrâtado o seguinte:

Estado do Pará
GO\'ERNO MIJNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO CONTRATUAL

l.l - Locação do Imóvel destinado para o funcionamento do Terceiro Anexo do Centro Municipal de educação

Infantil Branca de Neve.

DEscRrçÀo/rs PEcI arcÀÇÔEs ÚN r DÀDE

rccÀçIO DO ISôVEL PÀÀÀ FUNCIONÀXEIIIO DO TEÊCÉIRO ÀNE UNIDÀDE

XO C.I ERÀNCÀ DE N'\'E
ra.cÀclo Do Ir{olEL DESÍIIÀm PÀXr auNcro!{ÀlcxTo m
iiniiRo Àrexo Do cEmRo !íu rcrPÀ! DE EDocÀÇÀo INFÀllrrL

12, !0 12.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA. DA FUNDAMENTAçÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso X da Lei n" 8.666/93, de 2l de junho de 1993, e suas posteriores

alterações, em conformidade com a Dispensa de Licitação n' 00217020-DL'

-CLÁUSULA TERCEIRA
CONTRATADA

DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÔES T RESPONSABII'IDADES DA

3.1 . Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contrâtual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do coNTRATANTE ou a

i"*"ir*, q*ao no desempeúó de Juas atividades pÍo{issionais, objeto deste contrato;

3.3. Encamiúar para o setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo as notas de empeúos e

iespectivas notas àscaiífaturas concementes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato' esp€ciâlmente

;;; ,"ú" aos elncargos trabalhlstas e preüdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

CoNTRÂTAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHÀRIA CIVIL PARA CO

Par'rrwnd, BarYw D'Áh^,

Fh.-
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Estsdo do Pará
GO}'ERNO MI.]NICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MI.,INICIPA-I- DE EDUCAÇÃO

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Conratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condigões contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § l', do an. 65, da

Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4. l. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto cootratuâl;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorÍência relacionada com a execução do objeto contÍatual,

diligenciando nos casos que exigem proüdências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à üsta das Notas Fiscais/Faturas devidamente âtestadas p€lo Setor

Competente.

CLÁUSULA QUINTA. DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 23 de Março de 2020 extinguindo-se em 23 de Março de

2021, podendo ser prorrogado de âcoÍdo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77,78e79daLein'8.666/93,epoderá
ser solicitada a qualquer iempo pelo CONTRÂTANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante

-comrinicação 
por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS PENALIDÀDES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contÍato, bem como de ocorrência de atÍaso injustificado na execução

do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes

penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade p".u li"it . ou conratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos da puniçâo, ou ate que seja piomovida a reabilitação, perante a própria autoridâde que aplicou penalidade;

CONTRÀ.TAÇÃO DE EMPRESA Df, ENGENHARTÀ CIVIL PARÁ CO

(r*rn *nao I L l,t:l
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Estado do Paró

*ffis1YHi:l![l,,?"i[t&T^

7.2. A multa preústa acima será a seguinte:

-Até10%(dezporcento)dovaloÍtotalcontratado,nocasodesuanãoreâlizâçãoe/oudescumprimenbde
alguma das cláusulas contratuais I

?.3.Assançõespreüstasnositen§acimapoderãoseraplicadascumulativamente,facultadaadefesapréviado
i;i;;"d";" p'-o de 05 (cinco) dias úteis;

?'4.ovalordamultaaplicadadeveráserrecolhidacomllr.eltlparaoMunicipio,noprazode05(cinco)diasúteisa
conrar da data da notifrcaçao,'f;enao o GoNTRÂTANTE.T#;;."ã;;;iá-i" das faturas por ocasião do

pagamento, se julgar conveniente;

T.5.opagamentodamultanãoeximiráaCONTRATADAdecorrigirasirregúaridadesquederamcausaà

CLÁUSULA OITAVA. DO VALOR E REAJUSTE

8l-ovalortotaldapresenteavençaédeP.$.12.000.00.(dozemilreais),âserpac:.nol^p.razodeatétnntadias'
contado a partrr da aata lnar aãpelioào de adimptem-"í.",tX-i:B;lSá"U'*llltIilBfJS"t[XtTE
prestados no período Íespectlvo' segundo as autorizações 

^expel.u*;n,. atestadas pelo setor totptttnt"' observadas

:';ffi;ilità;;,n à' not" fiscais/raturas e/ou rectbos de-

;:ffi;# " r;ãp*o uoiuaituai e da órdem de servrço emitida'

ParáerafoÚnico-Havendoatrasonopagamento'desdeluenãodecorredeatoou'u::-'1IO't"'àContratada'
_apriür_se_á o indice do rpcA,;;;i" ;; compensação rrrun""ii"] qu. ."rá o produto resultante da multiplicaçào

desse indice do üa antenor;;;;*. pelo número a. aã.'!it:*t"' repétindo-se a operação a cada mês de

atÍaso,

x

CLÁUSULA NONA - DADOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

9.1 _ As despesas contraruais correrão por conrâ a1 
l^..rb.u^ 9o 

orçamento do(a) 
-CONTRSIANTE' 

na dotação

orcamenrária Exerctcio ,oru ir",rL;eü09.i;Ol0aor-z.ooi üllllli"*a" do -lltlno 
Básico ' ClassiÍicação

ecônômica 3.3.90.36.00 oro".;'.*::'.-;".ár".'p"*"" nri.",-s'"u'.iá.""ãii.õõ'lo ss' no valor de R$ 12 000'00'

ficando o saldo pertinente ,* 
'à"Ã"i. 

exercicios , ,", ";;;;;;â;"opo*uÍl"ntt' 
à conta dos respectivos

orçâmentos, caso sej a necessano'

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS ALTERAÇÔES CONTRATUAIS

coNrRÀT^çÃo DE EMPnEsÀ DE ENGENHÁRIA crl'Il, PARÀ co

Á Ba,utgt Ou^l.a

.-oenalidade; r -^- -"^;i^ rte o.alouer anormalidade constatada

7-6. O CONTRATANTE deverá notificar- ' .to*IY[::A' 
por escrito' de qualquer at

duÍante a prestação a* **iiàt' p"i" adoção das proüdências cabíveis;

T.T.Aspenalidadessomenteserãorelevadas:,n.-1:de.circunstânciasexcepcionais.easiustificadassóserào
aceiras oor escrito, tunoamentiiai;;f;; r** . f^"i1..J',:"#;;;;;.1j' , 9'iie'r" I ltoridade 

competente do

coNrIiATANrE, t a"'a" q'fff"ii"ià"" í'-" ln*L";""õ;i;ió d'; da data em que foram aplicadas'



Estado tlo Pará

*#slT#,!o-,,o'JlfJ^Tn

l,l,j;,-".âfi.ffiiffil'"ã:'ffi,ii'-1!X*'oi;:"ffi:'e;::ffi':illl-J'::'iffi;u";l*o'' 

desde que haja

cr-Áusuu uÚcIMA PRTMEIRA - Do FoRo' BASE LEGAL E FoRMALIDADES

11.1 - Este conrato enco ra-se subordinado " 
r"c"rf-":j:X;'J:f;;:l;]l;:T':1:"1: f i;":t"'"X"t':l'i:

i:*;x iti,i,',roiij'r.rml"xões' 
e' em ca§os om'1

11,-FicaeleitooForodacidade<teITAITUBA,comooúnicocapazdedirimirasdúvidasonundasdesteContrato,
."iã tà"-t"1"' airimid's amigavelmenrc'

I r.3 -para fÚmeza e como prova de haverem t PT*'':1t::^':;ffiht:.:""";'.[*:"ilff:l:'"'H";:i::tl',1T?;i[
-4i'iü.Jls dt igual teor' o qual' depois de lido e acnaoo

testemunhas abaixo

ITAITUBA-PA, 23 de Março de 2020

FLNDO IPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ 5.311 .71210001'82
ANTE

L' t-v tt Ú* n//D rl t . U )*) I ''

innruuoo BARRoS DurRÂ
cPF 9l I .935 ' 162-34

CONTRATADO(A)

uXa

Testemuúas:

coNTRATÂÇÃo DE EMPRESÀ DE ENGENIIÂRIA cIvIL PARA co

rb*

L
7.
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