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ESTADO OO PARA
PREFE|TURA MUNTC|PAL DE óBlDos
CNPJ/MF no: 30.971 .25710001-51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO N' OO6/2022/SEMED

o(A) pRETE|TURA MuNtctpAf of ógtoos. pessoo jurídico de direito público interno. inscrito no CNPJ sob o n'
os.r3t.taolooor-ot, por intermédio do sêcÍetqÍio Munlclpol de Educoçôo - SEMED/ Íundo Munlclpql dc
Educoçôo - ÍME. inscrito no cNP.l de n" 30.971 .257IOOOI -51, com sede no Írove§so Rui Borboso. n': 4ó3. Boino:

Cenho, óbidos/pA, CEP: ó8.250{OO, E-moil: semedob2licitocoo@outlook.com, dorovonte, neste oto

represenlodo peto sro. l oÍlo zndq lenle! souro, secreiório Municipol de EducoÇôo, conÍorme De€rêto

Municipot n" oo3. de ol de joneko de 2o2l , portodoro do corteiro de ldentidode ool 1172516 - PCIPA e CPF nÔ

z!.sla,loz-ls, residente e domiciliodo no Ruo Deputodo Roimundo choves, 5/n, BqiÍro sqnfo lereziaho,

óbidos/pA, CEp: ó8.2SGOOO, e de outro lodo o Empreso J K NOIONHA COMERCIO DE PROoUTOS AIIMENIICIOS,

com sede no Possogem Eoco do AcÍe, n'2ó0, Boino Telegrolo sem Fio, cEP: óó.l'15491-tro-cidode de Belém.

Estodo do poró. insc;to no CNPJ 50b o n" 42.897.4651cí]D1-37, dorovonte denominodo CONTnAIÂDA, neste oto.

represenlodo pelo sÍ. John KlêÉon terelro NoÍonho, (Represenionte Legol), portodor do corteiro de ldentidode

n".. 5272112 pclpA e CpF n": 93ó.281.532-04, E-moil: John.k.noronho@gmoil.com, Íelefone: (91) 9842-477ó tem

enhe sijusro e ovençodo, e celebrom o presente lnslrumento, do quol sÔo porles integrontes o Ediiol do PnEGÃo

t. oc/zozz-stl . o proposto opresentodo pelo CONTRAÍADA. sujeilondo-se CONTRAÍANTE e CONTRATADÂ às

normos disciplinores do Lei n. lo.52ol02 e do Lei n'8.óó6193, medionte os clóusulos que se seguem:

crÁusuta PflMErta - Do olJEro

o presênte conlíoto têrn como objeto regisko de preÇos que objelivo o conholoçôo de empíeso e_speciollzodo pÔÍo,Íuturo

e evêntuol oquisiÇôo dê mobiliórios escolor, poro otender às demondos do SecrêtoÍio Municipol de Educoçoo dê ooroos. no

exercício de 2022.

J K NORONHA COMERCIO OE PROOUÍOS ALIMENTICIOS 42.897.4ô5/0001 .37 2.138,300.00

Total: 1.744.500.00LOTE 1 Quant.: 1

llem l Un|dadE UNIDADE Mâícar RS [,lO\,'ÊlS

Dgscriçâo Conjunto pára ,luno lamanho 5 TamPo lnjetado ( ciA-05 B I Altuía dÔ âluno de 1 .{6M a I .76lrl C adêrno de

tníormáçóes Tácnicas {CtT)-EspscincaÇões: Conjunto do aluno indlvidual coÍnposto cle 1 (uma) mesa e 1 rLlmar.

""oai.i.'a"nin.uao 
p"lo tNh4ETàO. ê ê; cônfoímidacle com a norma ABNT ltaR 14o05_ luoveis ê3co1ares - cádeiÍas e

;;;;ô;á ""úÁ'" 
atuno individuat. tvtêsa individúat com rampo em ptastico lniêtado com âpti(áção dê taminâdo

metaminico na í;cê supanor. dolado de travessâ êstrutural injeladâ om Plastico tec.ico. montado sobre êstrutura

luCular de aço. contenào porla-tivros em plasüco inietado. Cadelra individual empilhável com assênto e ênco§to êm

poiipÍopllênoiniêlâdoouemcompensadoanatómicomol.lado'montadosSobreêstrutu.alubu|â.dêôço
cuantrdadê 3 000 valor unll.: 581,50 Total ltem 1 714.500.00

Totat:393.800.00LOTE 2 Cuant 1 Num.037

Itêm 1 Unidôde: UNIOADÉ

Oêscrição: Conjunlo Colêtivo Támanho 1

lníorm6ções Têcnicas (ClT)- EspeciÍlcgç
cacleiías. em coníormidadê cofi â noÍma
individuâl. Mesâ individual com tampo em
clotado dê kavessa eslruturâl in etêda em
com assento ê encoslo êm pollpropi,eno i

tubular de aço

Ouantidêdê: 400 Valor Unlt

l,4a.ca: RS MOVEIS À'lodelo RS l"lovEls

Tampo Injetâdo (CJC-O 1 B I Altura do.luno de 0.93M . 1. 1 6M Câd€rno de
ões Conllrnto do aluno lndividud composto cle 1 iuma) mêsa e J lquâtío)
ABNT NtiR :4006- Móvêis êscolaÍes - cadelra§ e mêsas para conlunto a uno
plástÍco inretado com aplicaçâo dê laminado mêlaminlco na tace sllpefloí.
plasttco telnrco. montaào sobre estrutura lllbu!ar dê aço' ca''êlrâ empilhavêl
nlotôdo ou om compênsaclo anatômico moldado. montados sobrê êstrutura

.:984,50 Tolar ltem: 393'800'00

cúUSUtA SEGUNDA . DO VALOT DO CONÍIAIO
i- O uotoi àà,t. .onhoto. é dê Rg 2.138.300,66 ldois milhões cento e trinto e oilo m1 e kezenlôs reois).

2- Os quoniilotivos indicodos no Plonitho clê Formoçôo de Píeços constonte do proposto oprêsenlodo pêlo CoNTRATADA ôo

p-gãà"" óa/2o22snp sôo meromente estimotivos, nôo ocoírelondo à Administroçôo do CoNTRATANÍE quolqueí obrigoÇôo

quonlo o suo execuçõo ou pogomento.

cúusurA ÍEncEtR - oo altPAto LEGAI'

i. ,q lorroturo do presenle ConlÍoto decore do reolzoçôo do PÍêgôo n" OOó/2022-SRP. reolizodo com Íundomento no Lei no

I0.520, dê 17 de iulho de 2m2, no tei no 8.óóól93e nos demoh normos vigenlês'

clÁusur.a QUAITA - DA EXECUçÃO DO CONnAÍO

CONTTATO ADMINISIRAÍIVO N' 0()á/2022lSEMED
pREcÃo ETETRÔNtCO (5RP) N' 00ô/2022lPMO-SRP

Num: 094
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EsrADo oo plnÂ
PREFEITURA MUNtctPAL DE óBlDos
CNPJ/MF n": 30,971 .2571000'l -51

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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l. A execuçõo desiê Controto, bem como os cosos nele omissos regulor-se-õo pelos clóusulos conkotuois e pelÔs preceilos de

direito púbiico, oplicondo-sê, supiêlivomente, os píincípios do TeoÍjo Gerol dos Controtos e os disposiçôes de direito píivodo.

no Íormo do ortigo 54. do l-ei n'8.ó6ó193 combinodo com ô inciso Xll do oíjgo 55 do mesmo diplomo legol'

cúusur,a euNra - o^ vtcÊNcÁ E DA EFlc^cü

l. O prozo dê visÉncio deste ContÍoio lêró início éfi ltlÚalM extinguindo-se em 3(r/12l2@, com volidode e eficócio legol

opój o publicoç.-ôo do seu €xhoto, tendo início e vêncimenlo em dio de êxpêdientê, devendo-se êxcluir o pdmeiro e incluir Ô

úllimo.

cúu3uta süÍ - Dos Et{c lcos Do col{rrarat{lE
l. Coberó oo CONTRATANTE:

t.t - peÍmitií ocesso dos empregodos do CoNTRAÍADA ôs depondêncios do CoNTRATANTE poío o enkego dos

pÍodulos:

1.2 - impedir que terceiros fomeçom os produlo§ oblelo deste ControtÔ;

t.3 - píestor os informoçôês e os esclorecimêntos que vênhom o sersolicitodos pelos empÍêgodos do CONÍRATADA;

1.rt - devolveí os produlos que hôo opresentorem condições de Serem consumidos;

l.S - solicitoÍ o tÍoco dos prôdulos devolvidos mêdronlê comunicoçõo ô ser feito pelo SeMço dê Almoxoífodo;

l.ó - solicitor, poí inteÍmédio de Autoíizoçôo de Fomecimento expedido pelo seMço de Almoxoíjfodo. o
fornecimento dos produtos objeto desie ContÍoto;

1.7 - comunicorà CONTRATADA, qrrolquer irÍegubridodê no tomêcimênlo dos produios ô inlerompêr imêdiotomêntê

o fomecimenlo, 5e for o coso.

cúusura sÉrüvlA - Dos ENcÂtcos DA coNrR^raDA
L Cobêró à CONÍRATADA:

l.l - responder, em íêloçôo oos seus emprêgodos, por lodos os do5pe5o5 clêcoÍÍentel dos serviços, lois como:

olsolórios;

b) seguros dê ocidenles;

c) toxos, imposlos e contibuições:

d) indenizoções;

e) vole-refeiçôo;

f) vole-tronsportê; €

g) oulrq§ quê poíventuro venhom o sercÍjodos e etgidos pelo Govemo'

|.2.monlerosseusempíegodossuieilosà5noímosdisciplinoresdoCoNTRATANTE,porémsemquolquervíncuk)
empregotício com o orgôo;

!.3-monler,oinclo,osseusempregodosidentificodospoícÍochó'quondoemtÍobolhodevendosur'síluir
imediotomànto quolquôr um deles que iejJ considerodo inconveniento à boo ordem ê ôs normos disciplinorês do

CONTRAÍAME;

t.4 - Íespeilor os noímos e procedimentos de controle e ocesso às dependêncios do CONTRATANTEi

l 5 - responderpêlos donos cousodos dÍetomente ô Admlnistroçôo do CONTRATANTE ou ô têrceiros, decoÍÍêníes dê

suo culpo ou dolo, duronte o fomecimento do píoduto. nõo êrcluindo ou reduzindo esso Íesponsobilidode o fiscol-Eoçôo ou o

ocomponhomenlo Pêlo CONÍRAÍANÍE;

l.ó.responder,oindo,porquoisquerdonoscousodosdiretomênleobensdopíopíiedodedoCoNTRAÍANÍE,qUondo
esses lenhom sido oco§onodos por seus êmpregodos duronte o fomecimênto do produto;

1.7 - eÍohlor o êntrego do píoduto objeto do Autoúoçôo de Fomecimênto' de ocordo com o ôêcessidode e o

interesse do CONÍRATANÍE, no prozo d;3 {tês} dios útêis opós o rêcêbimento do AulorizoÇôo de Êomecimenro expedido pelo

do SeÍviÇo de Almoxodfodo;

l-g - eíeluoí o troco do§ produlos consideíodos sem conclições de consumo, no pÍozo móximo de 24 (vinte e quotÍo)

hôros. conlodos do íecebimenlo do comunicoçõo êxpedido pelo Serviço de Almoxodfodo:

2
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ESTADO OO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ/MF n': 30.971.25710001-51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

l.t O - o gbÍigoçõo de monter-se, duronfe todo o execuçôo do conlrolo, em compolibilidode com cJs obíigoçóes
ossumidos, todos os condiçôes de hobilitoçôo e quoliÍicoçôo eÍgidos no PÍegõo ô' m1|2O22|PMO'SRP.

crÁusura orÍava - DAs orllcAçôEs soclal§, coMÉlclals E llscals
t. À CoNTRÀÍADA coberó. oindo:

l.l - ossumir o responsobilídode por todos 05 encorgos pÍevidenciórios e obdgoções sociois previsto§ no lêgisloçôo
sociol e hobolhislo om vigor. obrigondo-sê o soldó]os no époco própdo, vêz quê os seus êmpregodos nõo montêrõo nênhum
vÍnculo empregolÍcio com o CONÍRATANTE;

1.2 - ossumir, iombém, o Íêsponsobilidode por lodos os píovidêncios e obíigoçóes estobelecidos no legidoçôo
específico de ocidêntes de hobolho, quondo, êm oconêncio do espécie, foíem vítimos os seus emprcgodos quondÔ do

Ío;necimênto do píoduto ou em conexôo com ele, oindo que ocontecido em dêpendêncio do COMRAÍANTE;

1.3 - ossumk todos os encorgos de possível demondo hobolhisio, civil ou pênol, relocionodos oo fornecimonto do
produlo, originoÍiomente ou vinculodo por píevenÇõo. conexóo ou continêncio; e

1.4 ossumiÍ, oindo, o responsobilidode pelos encoígos fscois e comerciois resullontes do odjudicoÇôo dê§le

Controto.

2. À inodimplênciô do CoNTRATADA, com íelerêncio oos encorgos estobelecidos no item onleíior, nóo lÍonsfere o
iesponsobifidode por seu pogomenlo à Adminishoçôo do CONTRATANTE, nem podeó oneror o objeto do5le ContÍoto, Íozôo
peio quol o CoúÍRAÍADA ienuncio expressomente o quolquêr vínculo de solidoíiedodê, otivo ou possivo, poro com o
CONTRAÍANTE.

cúusulA NoNA - DAs olllcAçÕEs GERAIS

l. Dêverô o CONTRATADA observor, lombÉm, o 5eguinle:

l-l - expressomêntê proibido o conlÍotoçóo de seMdor perfencenle oo quodío de pessôol do CONTRATANTE

duronle o vigêncio desle Controlo;

1.2 - expressomente proibido, o vêiculoçõo de publicidode ocerco de5le Controlo, solvo se houvêí prévio

ouiorizoçôo do Administroçôo do CONTRAÍANTE; e

L3 - veclodo o súbconholoçõo de outro empíeso poío o fomecimento do produlo objôto dêste Conlrolo.

cúusuta DÉC|MA - Do acoM?aNHA IENTo E DA FlscaLlraçÀo
!. Esle conlÍolo sêró ocomponhodo ê fiscolizodo poí seMdor designodo poro esse fim, reprêseniondo o CoNTRATANÍE.

pernjlido o conhotoÇõo de lercekos poío ossisti-lo e subs:dió-lo de iníoímoçôes pertinenles o esso otÍibuiçôo.

2. As decisõês ê píoüdêncios que ulkopossorem o compelêncio do servidor dêsignodo poro esse Íim deverôo ser Solicitodos

o Autoridodê competente do{o) CoNTRATÀNTE, em lempo hóbil poro o odoçõo dos medidos convenienles.

3. A CONÍRATADA deveró monleí preposlo, oceilo pelo Adminhtroçôo do CONÍRATANTE, duronte o peíodo de vigêncio do

ConlÍoto, poro representó-lq odministroiivomenle Sempre que for nêcessódo-

i.."t
1.9 - comunicor oo ServiÇo de Almoxoíifodo do CONÍRATANIE, po. escrilo quolquêí onormolidode'dÀ

uÍgente e prêsior os esclorecimentos que julgor necesúÍiÔ; e

cluÁsulA DÉcrMA rtu,lgrÁ - DA aÍEsÍaçÃo

t. A otesloçôo do! Noto5 Fiscois coÍÍespondentês oo íomecimênlo do produlo cobeíó oo Chefe do SêrviÇo de AlmoxoÍifodo

do CONTRATANÍE, ou o ouko servidor designodo poro êsse ím.

3

4 - PORTARIA N" OI1I2O22.I)8,13 DI' JANEIRO DE 2022.

EG IA KELLEM DE SOUSA VALENTEa
202'lData/ano392Contrato no

Data deCPF:
SSP/PAEx dor443t28sRG:

EfctivoContratado ouxFuncional:Si
b GRACTVALDO ANDRADE DA SILVA

2021Data/anoDecreto nn 120

723.538.992-34CPF:
PCiPAExpedidorExpedição:RG:

( ) Contratado ou ( X ) EfetivoSituação Funcional:

765.287.152-20
Exoedição:

Data de Exoedição:

4375 l l0
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ctÁusut-a oÉctMA srcuNDA - DA DEspEsa

l. A despeso com o fomecimenlo do produlo de que hoto o objeto, estó o corgo do dotoÇõo oíço rio

2525 - FL.rndo Municipol de EducoÇõo
Prolêto/AMdodê: 12.3ól.q)lO 2.0:17 - Mqnutênçôo do! Allvldodêt do tundo Munlclpol dê Educoçôo.
Elêmênlo dê Dêrp..o: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE

2525 - Fundo Municipol de Educoçôo
PÍolêto/Altvldodê: l2.361.OOlo 2.03ó - Mohutençaio do Píogromo Solóílo Educoção - sal'ED.

Elêmênlo dê Dêtpêto: 4-4.90.52.00 - EQUIPAMENÍOS E M TERIAL PERMANENTE

2ó2ó FUDEE

korêto/AlMdode: 12.3ól.(x,lo 2.(X,t - ttlonutêrçôo do! AlMdqde. do En tno fundomcnlol tUNDEl4ffi.
B.mênio dâ Dâ.p.tor 4.4.90.52.00- EQUIPAMENÍOS E MATERIAL PERMANEME;

cúusutA DÉCIMA ÍElcEnÂ - Do PAcaJúEt{Ío

t. A COMRATADA deveró ôpresêntor nolo fiscol poro liquidoçõo e pogomeôio do dospeso peio CONTRATAME, mediontê

ordem boncódo credilodo em conto conenle ou cheque nominol oo fomecedor no pÍ@o de l0 (dez) dios conlodos dô

opresenioçõo dos documentos junto o{o) CONTRATANÍE.

2. poÍo eleito de codo pogômento, o noto fiscol deveró eslor ocomponhodo dos guios de comprovoçôo do regrJloíidodê

liscol poro com o Sequri;oãe Sociol (lNSSl. o Fozendo Fedêrol, Bloduol e Municipol do domicilio ou sede do CONÍRATADO e

o FGTS, em oÍiginol ou em íotocópio outênticodo.

3. O CONÍRÀTANTE reservo,se o dÍeilo de recusoro pogomênto se, no olo do otestoçào. os produtos Íomecidos nõo esliverêm

em pêrfeilos condiÇões de consumo ou em desocordo com os especificoçóes opresentodos e oceitos'

4. O CONTRATANTE poderó dêduzir dô montonte o pogor os volore§ conespondentes o mullos ou indenizoÇôes devidos pelo

CONÍRATADA. nos termos dêstê Conholo.

5. Nenhum pogomento seó eÍêhJodo à CoNÍRAÍADA enquonto pêndenlê dê liquidoçôo quolqueí obÍigoÇôo linonceto.

sem que isso g.re direito à o1eíoçõo dos preços, ou de compênsoÇôo fnonceiro por olroso de pogomento'

ó. Nos cosos clê eventuois oirosos de pogomenlo, desde quê o CONÍRATADA nôo tenho concoÍido de olgumo Íoímo poro

tonto, fco convencionodo que o toxo dà compensoÇôo finonceiro devido pelo CONTRAÍANÍE, entÍe o dolo ocimo refeÍido

ê o coíÍespondenle oo etetivo pogomento do porcelo, ser o seguinte:

Onde:

EM = Encorgos morolóÍios;

N = Núrnero de dios enhe o doto píeviío poro o pogqmento e o do elelivo pogomenlo;

vP = voh,Í do poíc€lo o seí pogo.

l= indice d6 compsnsoçôo Íinqnceiro = 0,0001ó'Ó'1, ossim opurodo:

| = {Íx)
36s

t= íólrml
3ó5

| = 0.0001 ó4,4

Íx = Pârcêntuol do to(o onuol = ó*.
a

ó.1 - A compensoçõo Íinonceiío preüslo nêsto condiçõo sêró incluído om Nolo tiscol o ser opreseôlodo
posleíioímenle.

crÁusura DÉcrMA QuanÍa - DA atTEtaçÃo Do coNrraÍo

l. Este Conlroto podeíó ser olierodo nos cosos previslos no orl. ó5 do Lei 8.óóó193, desde que hojo inleresse do ÂdmlnisÍoçõo

do CONTRATANTE, com o ooresenloÇôo dos devídos jusliÍlcotivos.

.l
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crÁusura DÉcrMA aulNra - Do aUMENÍo ou suPREssÃo

l.l odvertêncioi

L No inlerêlsê do Administroçõo do CONTRATANÍE, o volor iniciol otuolizodô deste Conhotô poderó ser oumenlodo ou

supd;ido oté o limite de 2s% (ünte e cinco por cênto), conforme disposÍo no ortigo 65, porógíofos l" e 2, do Lei n' 8.óóó193.

2. A CONTRAÍADA fiCO ObÍigOdO O OCOitOí nOS mesmos Condições licitodos os ocréscimos oir supíessóes quê se fizerêm

ôecessóriôs, oté o limite oío pÍevislo, colculodo sobre o volor o ser coniÍotodo'

3. Nenhum ocréscimo ou suprê5sôo podêíó exceder o limite êsiobelecido nesto clóusulo, solvo os supressôês resLrltonlê dê

ocordo cêlebíodo enlÍe os poítes conlÍorontes.

cúusur.a DÉcrMA sExIA - oas ?ENAUDADES

l. Pelo inexecuçõo iolol ou poíciol destê controlo, ou pelo descumpímenlo dos prozos e demois obíigoçôes ossumidos, o

ÀOminist ãiao áo CONTRATÀME poderó, goíontido o previo deÍeso, oplicor ô CONTRATADA os seguinies sonções:

t.2 - mutto de lO% {dez poí cento) sobre o volor lolol desle ContÍoto, no coso de inexecuçõo totol, Íecolhido no

prqzo de l5 {quinze) diqs conidos, contodo do comunicoçôo oficiol:

1.3 - multo de 0,5% (cinco décimos por cenio) por dio de otroso ê poÍ oconêncio, olé o móximo d9 10% (dez por

cênto) sobíe o voloí lotol d-êsle coniÍolo, quondo o coNtRlÍnDA, iÚstificodomênlo ou por molivo nôÔ ocêito pelo

courâltlurt, deiror de otender lotolmeniê á sofcitoçôo ou à AutoÍizoçôo dê Fomecimento previslos nos subitens l 7 ê ] 8

do Ctóusulo Sátimo deste ConLoto, recolhido no prozo móximo de t5 {quinze) dios, conlodo do comunicoÇôo oficiol;

1.,{-multodeo,3%{trêsdécimosporcento)pordiodeotÍosoepolocorêncio,otéomóximode]07.(dezpoÍcento)
sobre o volortotol deste Controto, quondo o COxfÉÀfaOl inlrrmcodomentê ou por moiivo nôo oc€ito pelo CONTRATANTE

árã.0ã, p*.ior-.n1" à solic1oÇõo ou à AutoÍizoÇõo de Fomêcimenlo previslos nôs subilens 1.7 ê 1.8 do clóusulosétimo dêslê

Controlo. recolhido no oÍozo de l5 (quinze) dios, contodo do comunicoçõo ollciol;

l 5 - su5pensôo tempoÍóÍio de porticipor em licitoÇõo ê impedimento de conhotor com o AdminislíoÇôo do doío)

«UNID-GEST», por oté 2 (dois) onos

2. Ficoí impedido de licitoí e de conkotoí com o Adminiskoçôo Público, pelo prozo dê oté 5 (cinco) oôos, goronlido o dirêilo

piaJã Oo ilioçao. ao omplo ct€fêso, enquonto peíduroíemos molivos detorminontês do punlÇôo ou oté que sejo promoüdo

o reobilitoÇõo perôntê o própíio outoridodê quê oplicou o pênolidodê' o CONTRATADA que:

2.1 - eôseior o relordomenlo do exêcuçôo do ob,eto deste ConlÍoto;

2-2 - nôo monliver o proposto. injustificodomenle:

2.3 - comportoí-sê de modo inidôneo;

2.,1 - fizer decloíoçõo folto;

2.5 - comeÍer froude fscol;

2.6 - folhor ou fÍoudor no execuçôo dÔ ContÍoio;

2.7 - nõo celebror o conkoÍo;

2.8 - deixor de ehlregoÍ documentoçõo exigHlo no cêrtomê:

2.t - opresenlqr documênloÇôo folso.

3. Além dos penolidodes citodos, o CoNÍRATADA ficoró sujeÍto, oindo, oo concelomento de suo inscÍjÇõo no codoskÔ de

iomecedores do CONTRATAME e, no que couber, às demois penolidodes íeferidos no Copítulo IV dq Lei n." 8.66ó193.

4. Compíovodo impedimento ou íeconhecido Íorço moioí, devidomente iu{icglo. 
-e. ^o:9i19 ?:!o.l{il'lt.ô" d"

Colrinlfetfe, ". Ébçôo o um dos eventoiãôtoaoi no item z desto clóusulo, o CONTRATADA ficoÍó isento dos penolidodes

mêncionodos.

S.AssonÇôêsdêodvêrlêncioêdeimpodimenlodelicilolecontrolorcomoAdministÍoçôodoCoNTRATANÍE,podêrôÔsêl
áJri.áã"i a coHrurADA iuntomente com o de mullo descontondo-o dos pogomehlos o serêm ofetuodos'

cúusura DÉctMA sÉnMA - DA tEsclsÂo
i Â in-ãi..rção totof ou porciol do CoÀiroto ênseio o suo rêscisôo, conÍorme disposto nos ortigos 77 o 80 do Lei n' 8 6óó193'

2. À Íesclsõo do Conkôto Poderó seí:
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2.1 , deierminodo por oto uniloierolê escíjlo do Administroçôo do CONTRATANTE, nos cosos ênumerodos nos inc tos

I o X e XV do ortigo 78 do Lei mencionodo, noÍiÍicondo-se o CONTRÀTADA com o ontecedêncio mínimo dê 30 (lÍinlo) dios:

2.2 - omigóvel, por ocordo entÍe os poítes, reduzido o termo no processo do laciloÇóo, dêsde que hojo conveniêncio

ooro o AdminishoÇõo do CONTRATANTE:

2.3 - judiciol, no5 telmos do legisloÇôo vigente sobre o motéío

3. A rescisõo odminislÍolivo ou omigóvêl devêíó ser precedido de outoíizoçôo $cíito e íuhdomênlodo do ouloíiCodê

compêlenlê.

3.I , Os cosos de rescisôo coniroluol sêrôo foímolmenle motivodos nos outos do processo, osrsgurodo o controdilóío
e o omplo defeso.

ctÁusura DÉclMÂ orravÀ - oa vlNcutaçÃo ao EDlÍar E À PtoPosÍa DA coilnÂlaDA

l . Esle Controto frco vinculodo oos lermos do Prêgôo n' OOó/2022-SRP, cuio Íeolizoçôo deconê do ouloÍizoçóo do 5(ol MARIA

ZIIDA EENTES SOUSA, e do propôsto do CONTRAIADA.

cúusura oÉcmA troNA - Do foto

L As questões decôÍÍenles do exêcuçôo dêsle lnstÍumento, que nõo possom §eÍ diÍimidos odminislrotivomente. seíóo

processodos e iulgodos no Foro do Município de Óbido§/PA, com exclusóo de quolqL/er ouho poí mois pÍiviiegiodo que seio

E, poro fiímezo ê volidode do que foi poctuodo, lovrou se ô presente Controlo êm 3 (três) vios de iguol têor ê formo, poro que

suàom um só efeito, às quois, dêpois de lidos, sôo ossinodos pelos representontes dos porte, CONTRAÍANTE e CONIRAÍADA. e
pelôs têstemunhos oboixo.

Óbidos-PA, lt dê ohll de 2022.

lliB',,f.15i"*:r"tm*r HH,o'o fiüÊÍ,ffl'
FME:lor7tÉrooa1&!MeM 5OU5Aalt573t0arD^8$JÍEs,r, 

2Zg

MoÍio Zildo Benles Souso
Secrelqrlo Munlclpol de Eduqoçõo
ruNDo MUNtcrPAL oE EDUcÂÇÃo

C.N.P.J. n" 30.971 .25710001 -5'l
CONÍIAÍANÍE

rx omflH^ (oílnaaro 0€ Àhdo&ÍdNdir.rpl

^rx,irr{rúo!.zrl,5506r 
Pmulo9

John Kleíon teíIeiÍq NoÍonho
REPRESENIAI'lTE

J K NOTONHA COMERCIO DE PRODI'ITOS AIIMENIICIOS
C.N.P.J. n' 12.897 -165 l Mt -37

CONIRÂIATO(A)

Íestemunhos
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