
Estado do Pará
GOYERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNlCIPAL DE EDUCAçÂO

coYI'RA1'O N" 20190099

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ITAITUBA, através do(a) FLNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÀO, CNPJ-MF, N" 25.317 .772/0001-82, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MLINICIPAL, portador do CPF
n" 586.519.772-04, residente na AV ANTÀO FERREIRA VALE 6l B, e do outro lado SULENI RIBEIRO
PEI{EIRA, CPF 715.829.673-34, com sede na AV SANTO ANTONIO N' 1598, PIRACANA, Itaituba-PA, CEP
68lli0-510, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). SULENI
RIREIRO PEREIRA, residente na AV SANTO ANTONIO N' 1598, PIRACANA, Itaituba-PA, CEP 68180-510,
rortador do(a) CPF 715.829.673-34, têm justo e contÍatado o seguinte:

CI, iI-Sf I-A PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

I-I . LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FLJNCIONAMENTO DO SEGUNDO ANEXO DO CENTRO
\ÍLINICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE.

-.i t,!..;.rr r.À,-ôFr

!1.000,00:].,D' IYÔVEI DE§TINÀDO ÀO EUNCIONN{ENTO DO SEGUNDO UTIIDÀD!

i.CÀçÀO DL ÍMO\,'EI DESTINÀDO ÀO FUNCIO àJI{ENTODO SÊGUNDO
ÀilExo D0 cENTRo tuNIcIPÀ! D! IDUCÀÇÁO INFÀNTMFÀNCÀ

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2. I - Este contrato firndamenta-se no art. 24, inciso X da Lei n" 8.666/93, de 2l de junho de I 993, e suas posteriores
rltcrações, em conformidade com o CERTAME N' 003/201 9-DL.

Ct,.\USULA TERCEIRA
CONTRATADA

DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES DA

l.l. I--xecutar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

1.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a
tercciros, quando no desempeúo de suas atiüdades proÍissionais, objeto deste contrato;

.1.3. Encamiúar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICTPAL DE EDUCAÇÀO as notas de empeúos e

rcspectivas notas fiscais/faturas concementes ao objeto contratual;

ROD. TRASAMAZONICA C/ 1O'RUA ANEXO AO GINASIO MI-]\.

,k.

fr/r'"'?*tú.

J.4. Assumir integÍalmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente
conr relaçâo aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado pâra a consecução dos serviços;
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1.5. Manter. durante toda a execução do contÍato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

contliçr'ies de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

1.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

.1.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1", do art. 65, da
Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CL,iLSIJLA QUARTA. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

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

. 1.2. Fiscalizar e acompanhar a execuçâo do objeto contratual;v

.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

-1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Iaturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

C.L,ILSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 0l de Março de 2019 extinguindo-se em 0l de Fevereiro de

.1020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

{,t,ÁUSUT,A SEXTA. DA RESCISÃO

6.I - Constituem motivo para a rescisão contÍatual os constantes dos artigos 7'l,78 e 79 da Lei no 8.666/93, e poderá

;er solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
conrunicação por escrito.

CI,ÂUSUI,A SETIMA . DAS PENALIDADES

7.1 . Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execuçâo

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

pennlidades:

- 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;
- Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perânte a própria autoridade que aplicou penalidade;

Êk._
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7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até l0% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de
;rlguma das cláusulas contÍatuais;

7.3 As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a

contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontáJa das faturas por ocasião do
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à

oenalidade:v'
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
duante a prestação dos serviços, para adoção das proüdências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serào

aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do

CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA. DO VALOR f, REAJI,STE

B.l - O valor total da presente avença é de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias.

contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente

i)restâdos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO
e de confonnidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestâdâs pelo setor competente, observadas

r condiçôes da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Unico - Havendo alraso no pagamento, desde que nâo decorre de âto ou fato atribuível à Contratada,
v.rplicar-sc-á o indice do IPCA, a titulo de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicaçâo

desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operaçâo a cada mês de

atraso.

cLÁusuLA NoNA - DA DorAÇÃo onçmauxrÁml

9.1 - As despesas contratuais correrão poÍ conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotaçào

orçamentária Exercício 2019 Atiüdade 0909.123610401.2.046 Manutenção do Ensino Básico , Classificação

cconômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R$ I1.000,00,
ficando o saldo peÍinente aos demais exercícios a ser empeúado opor namente, à conta dos respectivos

orçrmentos. caso sej a necessário.

(,LÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇOES CONTRATUAIS

ROD. TRÀSAMÂZONICA Ci IO'RUA ANEXO AO GINASIO MU\
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10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n." 8.666193, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentaçâo das devidas justificativas.

CT,ÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do FoRo. BAsE LEGAL E FORMALIDADES

ll.l - Este Contrato encontrâ-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei no 8.666, de 2l de
junho de 1993 e suas posteÍiores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de dlreito público, teoria geral de
contratos e disposiçôes de direito privado.

ll.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ITAITUBA, como o único capaz de dirimir âs dúvidas oriundas deste Contrato,
caso não se_jam dirimidas amigavelmente.

- tl.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lawado o presente termo, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testcmunhas abaixo.

IT -PA,0l de Março de 2019

FUNDO
CNPJ(MF)

AL DE EDUCAÇÃO
317.772t0001-82

CONTRATANTE

)a*i/. ü /244///L1'

Y\E SULENI RIBEIRO PEREIRA
cPF 7l 5.829.673-34
CONTRATADO(A)

lestemunhas:

L; 2 U*,* A* La.

Fh.

ROD. TRASAMÂZONICA C/ IO"RUA ANExo Ao GINAsIo MU\-..
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