
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

CONTRATO Nº. 29/2018. 

 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 

PARA OS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A 

FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

IZABEL DO PARÁ, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL E A EMPRESA SALVADOR 

COMERCIAL LTDA - EPP, COMO MELHOR ABAIXO SE 

DECLARA: 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua 

Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nesta cidade 

de Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Nº. 1060, CEP: 68790-000, com CNPJ: 

05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo Prefeito em exercício, Sr. EVANDRO BARROS 

WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrita no CPF/MF sob 

o nº 304.410.562-53 e portadora da Carteira da OAB/PA nº 6.584 , residente e domiciliado na cidade de 

Santa Izabel do Pará, na Tv.  José Amâncio, número 1522, CEP: 68.790-000, a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, inscrita no CNPJ nº 05.171.699/0001-76  e 

situada na Avenida Barão do Rio Branco, 1060, cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, na 

pessoa de seu representante a Secretária, senhora CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA, 

brasileira, solteira, nomeado através de Decreto Municipal nº 139/2017 de 14 de Junho de 2017, inscrito 

no CPF/MF sob o número 684.918.082-73 e portador da Carteira de Identidade nº 3076073 – 

SEGUP/PA, residente e domiciliada na Avenida Francisco Amâncio, nº 1490, AP 604, Bairro: 

Triângulo, Santa Izabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000; SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA, DESPORTO E TURISMO, representada pelo Prefeito Municipal, acima já identificado; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, representada pelo Prefeito Municipal, acima já 

identificado; SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS –SEMTRANS, representada por 

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, secretário Municipal, OAB/PA 10378 e CPF: 042.135.302-

30, residente e domiciliado na Av. José Amâncio, 1134, Centro, Santa Izabel do Pará – PA; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, sediadana Av. Barão do Rio Branco nº 1060 

– Centro – Santa Izabel do Pará, CEP 68790-000, neste ato representado por seu Secretário Sr. PEDRO 

PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA, brasileiro, nomeado através de Decreto Municipal 

002/2017, CREIA/PA nº 7550-D e CPF nº 237.102.172-53, residente e domiciliado no endereço Rua 

Pantanal, nº 700, Bairro: Curuçambá, Cidade : Ananindeua/PA, CEP: 67.146-309, com sede na cidade 

de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.745.308/0001-82, representada pelo SR. 

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, brasileiro, Secretário de Saúde do Município de Santa Izabel, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 042.135.302-30  e portador da carteira da OAB/PA Nº 10378; FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 

PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS com sede na cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, 

representada neste ato por sua Secretária, ADRIA LÚCIA TAVARES DA TRINDADE, brasileira, 

nomeada através de Decreto Municipal 123/2017, inscrito no CPF sob o número 254.272.372-91 e 

portadora da Carteira de Identidade nº 1408860 PC/PA, residente e domiciliado na Tv. Irmãos Santana, 

Bairro Aratanha, nº 1241, Santa Izabel do Pará/PA, CEP: 68790-000; SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, Fundo Municipal de Educação - CNPJ: 05.171.699/0001-76, com sede na cidade 

de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, Rua José Amâncio, centro, S/N, doravante denominada 

CONTRATANTE, representada neste ato por seu Secretário, a senhora ELEN CRISTINA DA CRUZ 
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ALVES, brasileira, Solteira, nomeado através de Decreto Municipal nº 003/2017 de 1 de Janeiro de 

2017, inscrito no CPF/MF sob o número 572.493.692-53 e portador da Carteira de Identidade nº 

2732806 – SEGUP/PA, residente e domiciliado na Avenida Azevedo Ribeiro, 1607, Centro, Santa 

Izabel do Pará – PA; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, representada pelo 

SR. MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, brasileiro, Secretário interino do Município de Santa 

Izabel, inscrita no CPF/MF sob o nº 042.135.302-30  e portador da carteira da OAB/PA Nº 1037, 

denominados aqui de CONTRATANTES, e a EMPRESA SALVADOR COMERCIAL LTDA – 

EPP, com sede no Estado do Paá, na cidade de Castanhal, sito à Rua Marechal Deodoro, 144, bairro 

Barroca, CEP: 68.745-690, CPNJ: 08.969.703/0001-34, neste ato representada pela Sra. MARIA 

JOYCE CLEIDE MURILO SALVADOR, portadoria do RG de nº 2690951 e CPF: 476.804.072-15, 

com idêntico endereço profissional da Representada, aqui denominada de CONTRATADA, resolvem 

celebrar o presente contrato, realizado mediante procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO nº. 003/2018, do tipo menor preço, por item, observando o que consta do processo nº 

3044/2017, sujeitando-se as partes aos comandos da Lei nº 10.520/02 e 8.666/1993, observadas as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA 

OS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, nas especificações que seguem: 

 

LOTE ÚNICO – MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

ITEM DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 

QTD DE 

HORA 

VALOR 

UNITÁRIO 

DA HORA 

VALOR 

TOTAL DA 

HORA 

1 VEÍCULOS DE 

PEQUENO 

PORTE 

Serviço de 

manutenção 

preventiva e 

corretiva, conforme 

objeto do termo de 

refêrencia 

400 R$ 77,60 R$ 

310.400,00 

2 VEÍCULOS DE 

MÉDIO 

PORTE 

4500 R$ 93,60 R$ 

421.200,00 

3 VEÍCULOS DE 

GRANDE 

PORTE 

600 R$ 96,00 R$ 

576.000,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO DE HORAS DE SERVIÇOS / MÃO DE OBRA R$ 

1.307.600,00 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

2.1. - O valor total do contrato é de R$ 1.307.600,00 (Um milhão, trexentos e sete mil e seiscentos reais) 

irreajustáveis, já considerados os tributos, seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da execução 

do objeto. 

2.1.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do fornecimento do objeto contratual, 

mediante a apresentação da Fatura (Recibo e Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 

competente e Relatório do Fiscal do Contrato designado pela PMSIP, mediante portaria para cada 

Secretaria. 

2.1.2 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação ou qualquer 
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obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1 - O contrato terá vigência de12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, validada pela 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

3.1.1 – O prazo supra estabelecido poderá ser prorrogado nos termos estabelecidos e autorizados na Lei 

8.666/93 e alterações. 

 

CLAUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

4.1- Os serviços previstos e que serão executados na frota de veículos da Prefeitura, acima relacionados, 

realizar-se-ão nas instalações da Licitante Vencedora, após o recebimento da Ordem de Execução dos 

Serviços, expedida pela Secretaria solicitante, a qual se obriga a devolvê-los em perfeitas condições de 

funcionamento, realizando tais serviços com pessoal qualificado, mediante emprego de técnica e 

ferramental adequados, observando-se as seguintes condições: 

4.1.1– Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, 

de acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações da CONTRATANTE, 

conforme documentos integrantes do Contrato e rigorosa observância aos demais detalhes e Ordens de 

Serviços emanadas e/ou aprovadas pela CONTRATANTE, bem como executar tudo o que não for 

explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços; 

4.1.2– Realizar inspeção de qualidade nas peças a serem fornecidas e nos serviços a serem executados; 

4.1.3– Dispor sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, todos os materiais, utensílios, 

equipamentos, ferramentas, instalações, etc, necessários para a completa realização dos serviços; 

4.1.4– Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à 

sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças 

substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou 

recusados pela CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego  

de mão-de-obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser 

invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços 

recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou 

dentro do prazo de garantia; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES: 

5.1 - Caberá a CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a 

CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do presente contrato. 

b) Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas; 

c) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

d) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

e) Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa CONTRATADA às 

dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto, 

quando necessário; 
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f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 

g) Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execução do 

Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da 

CONTRATADA. 

h) As decisões e providências que ultrapassam a competência do servidor designado para fiscalizar o 

presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em tempo hábil, para a 

adição das medidas convenientes; 

 

5.2 – Caberá a CONTRATADA: 

5.2.1- Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato 

assinado com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao fornecimento do 

objeto contratual: 

a) Executar a prestação do serviço, obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no 

Termo de Referência. 

b) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação; 

c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado. 

d) Substituir todo e qualquer produto que apresentar alterações durante o período de validade, no prazo 

máximo de 07 (sete) dias corridos, após o recebimento do comunicado. 

e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, até a entrega do material no local designado em Edital, incluindo as entregas feitas 

por transportadoras. 

d) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 

Pará, sobre os serviços ofertados. 

 

5.2.2 – Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem 

confiados, de acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações da 

CONTRATANTE, conforme documentos integrantes do Contrato e rigorosa observância aos demais 

detalhes e Ordens de Serviços emanadas e/ou aprovadas pela CONTRATANTE, bem como executar 

tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços; 

5.2.2.1. Realizar inspeção de qualidade nas peças a serem fornecidas e nos serviços a serem 

executados; 

5.2.2.2. Dispor sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, todos os materiais, utensílios, 

equipamentos, ferramentas, instalações, etc, necessários para a completa realização dos serviços; 

 

5.2.3– Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à 

sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças 

substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou 

recusados pela CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego  

de mão-de-obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser 

invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços 

recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou 

dentro do prazo de garantia; 

5.2.4– Fornecer à CONTRATANTE todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita 

administração e acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços, códigos e 

rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela fábrica, tabelas de tempo de serviço e 
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reparos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação formal; 

5.2.5– Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado pela contratada, seus 

empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, ao Município 

ou à livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com vícios ou 

defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 

5.2.6– Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, incluindo 

todos os acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos de furto 

ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade a 

possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até 

a entrega do bem à CONTRATANTE; 

5.2.7– Somente utilizar peças, materiais e acessórios originais ou genuínos, desde que atendidas as 

recomendações do fabricante do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 

recondicionados; 

5.2.8– Que a contratada se obrigue ao fornecimento de peças originais ou genuínas; 

5.2.9– Para os montantes das peças a serem trocadas, a CONTRATADA deverá fornecer em seu 

orçamento, a relação de peças com quantidade e valores para apreciação da CONTRATANTE, sendo 

que o preço cotado deverá obrigatoriamente obedecer ao menor preço do mercado, levando-se em 

consideração o valor praticado na data da apresentação da proposta.  

5.2.10– Atender com prioridade as solicitações da CONTRATANTE, para execução de serviços: 

5.2.10.1- Na hipótese do veículo estiver fora da circunscrição do município de Santa Izabel do Pará, 

caberá a CONTRATANTE realizar orçamento do serviço de guincho e após a devida autorização, 

realizar o transporte do mesmo até a sua sede para a realização dos serviços; 

5.2.10.2– Caso o veículo a ser efetuado o serviço esteja dentro da circunscrição do Município de Santa 

Izabel do Pará, o mesmo será transportado, até a oficina; 

5.2.12.4– Os veículos da PMSIP, para a execução de serviços, deverão estar em local coberto, limpo e 

fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, inclusive da CONTRATADA, 

visto tratar-se de veículos policiais com equipamentos de radiocomunicação e sistemas de 

monitoramento em vídeo e áudio, e de proteção ao patrimônio público, deixando-os livres da ação da 

chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries; 

5.2.11– Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado; 

5.2.12– Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante ou preposto para tratar com a CONTRATANTE; 

5.2.13– Iniciar, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados, informando, 

em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme 

o estabelecido; 

5.2.14– Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga, prontamente, a atender; 

5.2.15– Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias, inclusive nos equipamentos 

acessórios, causados por seus empregados ou preposto ou subcontratada, não se eximindo ou 

transferindo a sua responsabilidade à CONTRATANTE, desde que fique comprovada sua 

responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 

5.2.16– Manter durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações as mesmas condições de 

habilitação para contratar com a Administração Pública exigidas na licitação, apresentando sempre que 

exigido os comprovantes de regularidade fiscal; 

5.2.17– A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da PMSIP, não eximirá a  CONTRATADA 

de total responsabilidade quanto à execução dos serviços; 

5.2.18– Executar os serviços dentro dos prazos necessários contados a partir da autorização da realização 

do serviço e substituição de peças, mediante aprovação total ou parcial do orçamento apresentado. Após 
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a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

5.3. – O prazo a que se refere este item poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 

solicitação fundamentada a ser protocolada no na Prefeitura Municipal de Santa Izabel do  Pará, antes 

do vencimento do prazo inicial, cabendo ao Secretárioa de Administração e Finanças, manifestar-se no 

prazo de até 2 (dois) dias úteis ou encaminhar, se for o caso, para apreciação da Secretária de 

Administração e Finanças; 

– Disponibilizar local adequado para inspeção prévia e devolução de todas as peças substituídas nos 

veículos da CONTRATANTE, fornecendo relação das mesmas que serão verificadas e recebidas por 

servidor ou Comissão especialmente designada pela autoridade competente da CONTRATANTE. 

5.4. – Realizar os serviços objeto do presente contrato, nos veículos que no futuro venham a ser 

incorporados ao patrimônio da CONTRATANTE, ou em caso, de haver transferências entre as 

localidades; 

5.5. – Utilizar capas próprias para proteção dos bancos, volantes, para-lamas e outros; 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais 

ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão destes, a 

CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP/SEMAD de quaisquer responsabilidades solidária 

ou subsidiária. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução das obrigações contratadas, na forma do processo licitatório. Responsabiliza-se, 

também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, 

ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa de 0,2% 

(dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente da execução do 

presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, propostos 

ou subordinados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 – Para acompanhar e fiscalizar as atividades deste Contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ, irá designar fiscal do contrato, para cada Secretaria mediante portaria 

específica, o qual será o responsável por fiscalizar a execução direta das atividades deste Contrato bem 

como avaliar e encaminhar às mesmas relatórios de execução referente ao o cumprimento do objeto 

contratual em consonância com as cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Contratante. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização da Contratante em nada 

restringem a responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto à integridade, à correta 

execução das prestações a que se obrigaram, suas consequências e implicações perante terceiros. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 

86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a entrega. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 

inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de execução 

irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a entrega. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução 

associem-se à prática de ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b", desta cláusula, poderá 

ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, sujeitará a 

contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global do Contrato 

a contar do vencimento daquele. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o 

seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante. 

 

PARÁGRAFO QUARTO– A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos 

acima, principalmente, pelos motivos que se seguem: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato. 

b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato 

convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

9.2 – Em qualquer hipótese de rescisão, o Contratado não faz jus a qualquer valor a título indenizatório.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual, na forma da lei, serão formalmente 

motivados nos autos do Processo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA 

10.1 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou 

em parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - A execução deste contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 - 12.1 - Para fazer face às despesas pelo fornecimento dos bens, objeto deste Contrato, a Contratante 

utilizar-se-á, respectivamente, das Funcionais programáticas definidas a seguir: 

Unidade orçamentária 

PT 

0301 

0412200022007 

Unidade orçamentária 

PT 

1101 

0412200022044 

Unidade orçamentária 

PT 

1013 

2678200062034 

Unidade orçamentária 

PT 

0801 

2060500101034 

2012200022047 

Unidade Orçamentária 

PT 

0401 

1212200022079 

1236100122083 

Unidade orçamentária 

PT 

0402 

1212200122098 

1236100122108 

Unidade orçamentária 

PT 

0901 

1812200022019 

Unidade orçamentária 

PT 

0601 

0812200022054 

0824400182058 

0824400182059 

0824400182061 

0824400192064 

Unidade orçamentária 

PT 

0501 

1012200022125 

1030200142120 

1030200142122 

1030200172132 

1030400152127 

1012200162131 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

13.1 - A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial, condição indispensável para sua eficácia, 

será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia seguinte a sua assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO 

14.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para solução das 

demandas decorrentes deste Contrato. 

E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente contrato, 

o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes das partes, na presença de 

02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de idêntico teor. 

Santa Izabel do Pará/PA, 12 de Março de 2018 

 

 

 

EVANDRO BARROS WATANABE 

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA 

 

 

CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PEDRO PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS –SEMTRANS 

 

 

ADRIA LÚCIA TAVARES DA TRINDADE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 

EMPRESA SALVADOR COMERCIAL LTDA – EPP 

MARIA JOYCE CLEIDE MURILO SALVADOR 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

1. ____________________________________ 

RG: _____________________ 

CPF: _____________________ 

 

2. ____________________________________ 

RG: _____________________ 

CPF: _____________________ 
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