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GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CONTRATO Nº 20220173       

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS, neste ato denominado CONTRATANTE, com 
sede na RUA OLAVO BILAC, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 01.611.858/0001-55, representado pelo Sr. 
LEILA RAQUEL POSSIMOSER, PREFEITA MUNICIPAL,  portador do CPF nº 205.037.252-34, residente na 
RUA SÃO JOSÉ S/N, PLACAS - PARÁ, CEP 68.138-000.

CONTRATADO: E C G LIMA EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 38.235.887/0001-70, estabelecida à 
R MARCOS DAVI GAMA, LATICINIO, Vitória do Xingu-PA, CEP 68383-000, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ERVICK CLEON GOMES LIMA, residente na 
MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, 2714, Itaituba-PA, portador do CPF 843.634.282-87.

II DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente 
qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos do Processo 017/2022 pactuar o presente 
instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA PLACAS/PA.
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

115856  LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADA- MOTOR DIESEL  MÊS                     6,00        25.000,000       150.000,00
        LOCAÇÃO DE CAMINHÃO  BASCULANTE  TRAÇADA- MOTOR DIESEL,
        CAPACIDADE DA CAÇAMBA  DE  NO MINIMO 16 METROS CÚBICOS,

        COM NO MINIMO  DE 10 ANOS DE FABRICAÇÃO, POTENCIA IGUAL
        OU SUPERIOR A 400 CV COM INCLINOMETRO                  

115857  LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADA- MOTOR DIESEL  MÊS                     6,00        25.000,000       150.000,00
        LOCAÇÃO DE CAMINHÃO  BASCULANTE  TRAÇADA- MOTOR DIESEL,

        CAPACIDADE DA CAÇAMBA  DE  NO MINIMO 16 METROS CÚBICOS,
        COM NO MINIMO  DE 10 ANOS DE FABRICAÇÃO, POTENCIA IGUAL

        OU SUPERIOR A 400 CV COM INCLINOMETRO                  
115858  LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADA- MOTOR DIESEL  MÊS                     6,00        25.000,000       150.000,00

        LOCAÇÃO DE CAMINHÃO  BASCULANTE  TRAÇADA- MOTOR DIESEL,
        CAPACIDADE DA CAÇAMBA  DE  NO MINIMO 16 METROS CÚBICOS,

        COM NO MINIMO  DE 10 ANOS DE FABRICAÇÃO, POTENCIA IGUAL
        OU SUPERIOR A 400 CV COM INCLINOMETRO                  

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      450.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Pregão eletrônico - Lei 10.520/02, art. 2º, $ 1º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA

3.1 Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas nesse Termo de Referência;

3.2 contratada se obriga a entregar o objeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da solicitação de 
entrega. 

3.3A contratada se obriga a fornecer as passagens de acordo com as necessidades da municipalidade e somente 
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poderão ser entregues aos usuários mediante a devida autorização/requisição emitida pelo servidor responsável.

3.4 A contratada não poderá fornecer o kit de forma incompleta, ou seja, faltando itens que o compõe. 

3.5 A contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados e atenderá prontamente todas as reclamações 
pertinentes que porventura surjam durante a execução do contrato; 

3.6 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento feito por aquela. 

3.7 Obriga-se, também, a contratada a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de que deu origem 
ao presente ajuste. 

3.8Aplica-se à execução deste contrato às normas de direito privado e, no que couber, as da Lei nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

3.9 A contratante se reserva o direito de adquirir apenas parte das quantidades dos kit, quer seja em razão de não 
necessitar da sua totalidade, quer seja para adequar os gastos à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

3.10 Substituir o objeto em até 1 (um) dia útil quando o entregue não for aceito motivado pela incompatibilidade;

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações impostas no contrato; 

4.2Efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do contrato; 

4.3Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do contrato; 

4.4Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato e fiscalizar

4.5Não aceitar objetos que estejam incompatíveis com o descriminados no item 3 do Presente Termo de Referência, 
dado prazo máximo de substituição;

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 09 de Julho de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes:

penalidades:

Advertência;
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- 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 para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma 
das cláusulas contratuais;

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 par  a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la 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 
penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, 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 E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 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 prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de 
conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a 
condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2022 Atividade 1801.041220052.2.050 Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 
450.000,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos 
orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11. A contratação será fiscalizada por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida 
a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, de conformidade 
com o art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

12.2 - Fica eleito o Foro da cidade de URUARÁ como o único capaz de diri  mir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente.

12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,

em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme.

                                                                                     PLACAS - PA, 09 de Julho de 2022

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
 CNPJ(MF)  01.611.858/0001-55

    CONTRATANTE

    E C G LIMA EIRELI
    CNPJ 38.235.887/0001-70

    CONTRATADO(A)
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