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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130208/2017-PMSBP/FMAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-1301001A – CPL/PMSBP 
 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA 
DO PARÁ E A EMPRESA D’SERVICE COMERCIO 
LTDA - EPP, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 

PASSEIO, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS, 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ, CNPJ: 
83.334.698/0001-09, com sede administrativa na Rod. Augusto Meira Filho, Km 17, s/n°, centro, nesta 
cidade de Santa Barbara do Pará/Pa, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor NILSON FERREIRA 
DOS SANTOS, CPF: 289.390.182-49, domiciliado e residente à Rua Carvalho Braga, 474 – Centro – San-
ta Bárbara do Pará – PA – CEP´: 68798-000, com a interveniência da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Promoção Social/Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 17.868.858/0001-75, representado 
neste ato pela Sra. TELMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, CPF: 127.083.132-15, domiciliada e resi-
dente na sede do Município, denominados CONTRATANTE,  e de outro lado a empresa D’SERVICE CO-
MÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ: 19.143.380/0001-41, estabelecida à Avenida Santa Maria, nº 990-A, Centro 
- Santa Maria do Pará – CEP: 68.738-000, denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Pedro 
Pablo dos Santos Oliveira, RG: 3257593 PC/PA, CPF: 479.549.812-15,  tem entre si justo e avençado o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2017-1301001A – 
CPL/PMSBP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRA-
TADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condi-
ções que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO: 
Este Contrato Administrativo tem como origem o Processo Administrativo Licitatório na modalidade Pre-
gão Presencial nº 9/2017-1301001A – CPL/PMSBP. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO:  
As cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições do art. 54, §§ 1º e 2º, art. 55, incisos I 
a XIII e art. 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual CONTRATANTE e CONTRA-
TADA está sujeitas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Os Serviços serão pagos com recursos orçamentários e financeiros previsto na Lei orçamentária do muni-
cípio, na seguinte dotação orçamentária: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA 

08.008 – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

08.243.0008.2.028 – MANUTEN-
ÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FA-
MILIA; 
08.243.0113.2.029 – MANUTEN-
ÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; 

33.90.39.00 – OUTROS SERV. PESSOA 
JURÍDICA 
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08.244.0009.2.030 – MANUT. DO 
SERV. DE CONVIVÊNCIA E FOR-
TALECIMENTO DE VÍNCULO – 
SCFV. 
08.244.0000.2.031 – MANUTEN-
ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL; 
08.244.0009.2.036 – MANUTEN-
ÇÃO DOS CRAS; 

Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORDINÁRIOS. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 
4.1 - O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

TIPO PASSEIO, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
5.1- Roteiro: conforme programação da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará; 
5.2- Os Serviços ofertados pelo licitante deverão estar de acordo com os padrões e normas técnicas do 
setor fiscalizador; 
5.3- Os serviços serão prestados mediante emissão de Nota de Empenho e Contrato em favor do CON-
TRATADO; 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
6.1 - O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 
2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS 
7.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços constantes no Anexo I 
deste instrumento contratual o valor total de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais). 
Conforme discriminação abaixo: 
 

ITEM SERVIÇOS UND QTD 
 VALOR 

UND (R$)  
 VALOR MEN-

SAL (R$)  
VALOR TOTAL 

(R$) 

2 

AUTOMOVEL -  tipo passeio com capacidade 
para 5 passageiros, motor com mínimo 1.3, 
com ar condicionado, 4 portas, equipado com 
todos componentes de segurança, documen-
tação regular, tempo de fabricação de no 
máximo 5 (cinco) anos. 

Und 1        2.800,00              2.800,00                 33.600,00  

4 

VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS - tempo de 
fabricação 5 (cinco) anos, para 24 passagei-
ros no mínimo, motor 2.0 no mínimo, 120 
cavalos  no mínimo, câmbio manual de cinco 
marchas à frente e uma ré, direção hidráulica, 
sistema elétrico de 12 V, iluminação interna 
fluorescente, cintos de segurança em todas as 
poltronas e demais equipamentos obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN. 

Und 1        5.900,00              5.900,00                 70.800,00  

 
 

                 104.400,00  
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7.2 - No preço fixado no(s) item(s) acima, estão incluídos todos os impostos, taxas, seguro, manutenção 
dos veículos, bem como quaisquer outras despesas diretamente relacionadas com os serviços propostos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 
8.1 - O Preço pactuado no item 7.1 será pago da seguinte forma: 

8.1.1 - O pagamento será feito mensalmente em até 30(trinta) dias após a prestação dos serviços e da 
emissão da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente, através de cheque nominal a em-
presa a critério da administração. 

 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE QUALIDADE E DO PRAZO 
9.1 – O CONTRATADO responderá pela qualidade e garantia dos serviços prestados, que deverá obede-
cer rigorosamente às regras contidas no PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-1301001A – CPL/PMSBP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 
10.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções na prestação dos servi-
ços objeto deste contrato. 
10.2 - Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na CLÁUSULA SÉTIMA ou no 
prazo de entrega contratual, serão acordados ajustes apropriados, que deverão ser formalizados através 
do Termo Aditivo. 
10.2.1 - As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na CLÁUSULA SÉTIMA, não 
excederão a 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO DO CONTRATO 
11.1 – O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS MULTAS 
12.1 - Se o CONTRATADO descumprir o prazo estabelecido no Contrato, ficará sujeita a multa compensa-
tória equivalente ao valor integral dos serviços não prestados limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
global do contrato. 
12.2 - De 10% (dez por cento) do valor global do serviço por infração a qualquer cláusula ou condição 
deste contrato. 
12.3 - A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que o serviço deixar de ser prestado. 
12.4 - As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas dívida líquida e certa, e deverão ser 
pagas até 30 (trinta) dias após sua cobrança. Decorrido este prazo, tais multas serão descontadas de 
qualquer importância devida ao CONTRATADO, ou ainda, cobradas judicialmente, servindo para tanto o 
presente instrumento como título executivo extrajudicial. 
12.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, além da aplicação das mul-
tas previstas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência e suspensão temporária de parti-
cipação em licitações, além do impedimento do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
13.1 - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, independentemente de 
qualquer aviso ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos. 
13.1.1 - Inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou disposição deste contrato. 
13.1.2 - Falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial. 
13.1.3 - Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente contrato. 
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13.1.4 - Quando as multas aplicadas atingirem 20% (vinte por cento) do valor estimado do contrato devi-
damente ajustado.  
13.2 - Ocorrendo rescisão do contrato por inadimplência do CONTRATADO e, ainda, nos casos previstos 
no subitem 14.1.1ficam asseguradas a CONTRATANTE o direito de imitir-se liminarmente na retenção dos 
serviços já pagos, que estejam sob a guarda ou em poder da contratada, e de ceder o contrato a quem 
bem entender independente de qualquer consulta ou interferência do CONTRATADO. 
13.2.1 - Rescindido o contrato nos termos previstos neste item, a CONTRATANTE pagará ao CONTRA-
TADO o saldo porventura existente pelos serviços já prestados, deduzidas as multas e despesas decor-
rentes da inadimplência ou, inversamente, a CONTRATADA restituirá à CONTRATANTE as importâncias 
já recebidas, naquilo que excederam o valor desses serviços. 
13.2.2 - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ÔNUS FISCAIS E LEGAIS 
14.1 - O preço estabelecido no item 8.1 inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto deste contrato. 
Quaisquer tributos ou encargos legais que, após a assinatura deste contrato, venham a ser criados, bem 
como, qualquer alteração dos existentes, inclusive sua extinção, que comprovadamente reflitam no preço 
contratual, implicarão na sua revisão para mais ou para menos, conforme o caso. 
14.2 - Serão de responsabilidade do CONTRATADO o recolhimento de todos os tributos, encargos e con-
tribuições de qualquer natureza, inclusive para-fiscais, de competência da União dos Estados e dos Muni-
cípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato. 
14.3 – O CONTRATADO responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE. das importâncias refe-
rentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição dos encargos tributários relati-
vas ao objeto do presente contrato, proveniente de alteração da legislação pertinente. 
14.4 - Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou intimada, em virtude do não paga-
mento pelo CONTRATADO, à época própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto deste con-
trato, assistir-lhe-á o direito de reter qualquer pagamento devido ao CONTRATADO, até que esta satisfaça 
integralmente a exigência formulada. 
14.4.1 - As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem juros, porém atualizadas fi-
nanceiramente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 
15.1 - Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações e disposições deste con-
trato pela contratada, somente serão considerado como excludentes de responsabilidade e multas contra-
tuais se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente o 
objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para a SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ. 
16.2 - Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão conside-
rados sem efeito e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a execução do 
mesmo. 
16.3–O CONTRATADO declara deste ato ter pleno conhecimento e compreensão das especificações 
técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, 
alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pelo correto serviço. 
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16.4 - A tolerância ou não do exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados 
neste contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 
direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer tempo. 
16.5 - A contratada fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
17.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da cidade de Benevides, com renúncia expressa 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de 
sua execução. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03(três) vias de 
igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

Santa Bárbara do Pará-PA, 13 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
CNPJ: 83.334.698/0001-09 

CONTRATANTE 
 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 17.868.858/0001-75 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

D’SERVICE COMÉRCIO LTDA - EPP 
CNPJ: 19.143.380/0001-41 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 

1 ____________________                             2 _____________________ 
NOME:         CPF:                                            NOME:            CPF: 
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