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27/11/2020, SEXTA-FEIRA 
07 PÁGINAS 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 
CONTRATO Nº 019/2020 

 
O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, por intermédio do Gabinete da 
Prefeita, inscrito no CNPJ sob o número 34.925.222/0001-37, 
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, GREENVEL 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 
23.434.928/0001-80, doravante denominada CONTRATADA, 
acordam e ajustam o presente contrato, nos termos da Lei 
10.520/00 e Lei 8.666/93, e do Pregão Eletrônico – SRP 
Nº002/2020-PMP, nas seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1. As disposições inseridas no presente Contrato encontram 

embasamento legal no Art. 37, caput, da Constituição Federal, na 

Lei n. º 10.520/02, no Decreto Federal nº 5.450/2005, 

subsidiariamente na Lei n. º 8.666/93 e no edital e anexos do 

Procedimento Licitatório deflagrado na Modalidade Pregão na 

forma Eletrônica, devidamente homologado conforme Processo 

Administrativo Nº 06022020/01–CPL/PMP. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
1.1Constitui objeto do presente instrumento a Locação de Veículos 
automotores, terrestres e embarcações, visando atender as 
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Pracuúba-
AP, conforme especificações constantes no Termo de Referência do 
Procedimento Licitatório. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO:  

1. O valor atribuído ao presente Contrato é de R$ 141.374,88 (cento 

e quarenta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e 

oito centavos), podendo variar mediante acréscimos ou supressões 

do seu objeto (veículos), conforme quantitativo e especificações 

solicitados, durante o prazo de vigência da Ata. 

1.1 considera-se que nos preços ajustados já se incluem todos os 

impostos, taxas, carregamento, transporte e outros que, direta ou 

indiretamente, incidam ou venham a incidir na contratação. 

2. O valor total Corresponde a Locação dos Veículos e embarcações 

será conforme características e valores abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

 

 

01 

Veículo tipo Pick-up 4x4: 04 

portas ar condicionado sem 

combustível e sem motorista, 

a Gasolina, cabine dupla, 

direção hidráulica, vidro 

elétrico, capa de proteção 

PVC na caçamba, 

Especificação técnica do 

motor: Potencia 2.0 até 3.0, 

alarme e seguro total, 

carpetado c/ napa. Equipado 

conforme as normas vigentes 

de trânsito. Quilometragem 

livre. Ano a partir 2019. 

 

 

01 

 

 

R$7.540,41 

 

 

02 

Veículo de passeio: motor 

1.0(no mínimo), a gasolina, 

05 lugares, direção 

hidráulica, total flex. Com ar 

condicionado, 04 portas e 

vidro elétrico, Roda aro 14 

ou 13, compartimentos de 

carga (módulos VDA) 

mínimo 235 litros, alarme e 

seguro total. Equipado 

conforme as normas vigentes 

de trânsito, para transporte 

rural e urbano. 

Quilometragem livre. Ano a 

partir 2019. Sem combustível 

e sem motorista. 

 

 

01 

 

 

R$4.240,83 

 VALOR TOTAL (mensal) : 02 R$ 

11.781,24 



 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

1. As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos 

recursos orçamentários consignados ao Contratante:  

1.1. Programa Trabalho: 162002; Ação: 2002; Elemento de Despesa: 

99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de 

Recursos: 0010000. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:  

1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de 

Ordem Bancária, que  

será emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento do bem, compreendida  nesse período a fase de ateste da 

Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter o endereço, o CNPJ, os números 

do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, o número da 

Nota de Empenho se for o caso, a descrição do objeto e seu valor em 

moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na 

proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE. 

2. Para execução do pagamento de que trata o subitem 13.1, a 

CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da 

Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, à 

Prefeitura de Pracuúba-AP, CNPJ nº 34.925.222/0001-37. 

3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja 

vedação legal para tal opção em razão do objeto executado, ela 

deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições, conforme legislação em vigor. 

4. A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota 

Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal do 

contrato, ou seu substituto, e ter sido verificada a regularidade 

fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao  

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa 

(ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas 

(CNDT). 

5. As certidões de regularidade fiscal e trabalhista deverão ser 

anexadas ao processo de pagamento. 

6. Havendo rasura ou erro na Nota Fiscal/Fatura ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, a CONTRATADA 

será avisada, pela CONTRATANTE, para adotar as medidas 

saneadoras necessárias, ficando o pagamento pendente nesse 

interim. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se reiniciará após 

a regularização da situação e/ou reapresentação do documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das 

certidões da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, 

sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo 

prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação. 

8. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que 

trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual 

período, a critério da CONTRATANTE. 

9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista 

quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos. 

10. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as 

medidas necessárias à anulação da contratação, nos autos dos 

processos administrativos correspondentes, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa. 

11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela anulação da 

contratação, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto 

ao SICAF. 

12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou 



outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 

em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com 

empresa ou profissional inadimplente no SICAF. 

13. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos 

existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer 

possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, 

inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta 

última. 

14. No caso de eventual atraso de pagamento e, mediante pedido 

da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, 

desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo 

pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde: 

 

AF=atualização financeira; 

IPCA=percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa; 

N=número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do 

efetivo pagamento; 

VP=valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 meses a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado conforme art. 57, II da Lei 

8.666/ 93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1.1. Assinar o Contrato no prazo máximo de 05(três) dias, sendo 

este prazo prorrogável por igual período, conforme § 1º do Art. 64 

da Lei 8.666/93.  

1.2. Refazer, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a entrega de 

qualquer Veículo ou embarcação que não atenta ao disposto no 

contrato, inclusive às normas de qualidade. 

1.3. Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua 

contratação, quando se tratar de Fornecimento ou serviço 

Contínuo. 

1.4. Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou 

acompanhamento pela administração, pelos prejuízos causados de 

qualquer natureza ao patrimônio da contratante ou de terceiros, 

originados direta ou indiretamente da Prestação dos Serviços, 

decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou 

representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a 

preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da comprovação de sua responsabilidade; não o cumprindo, 

legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que 

porventura faça jus. 

1.5. Comunicar imediatamente, de forma escrita e detalhada, à 

Contratante toda e qualquer irregularidade pratica por funcionário 

público que dificuldade ou impossibilite a execução do objeto 

Licitado. 

1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da 

execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do 

Código de Defesa do consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 

edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos. 

1.7. Realizar a entrega dos Veículos por meio de pessoal habilitado, 

uniformizado, devidamente credenciado, portando crachá de 

identificação, quando o condutor for de responsabilidade da 

Contratada.  

1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 

quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

1.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

Contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

 



2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

contratada, de acordo com as especificações constantes do termo 

de referência e dos termos de sua proposta. 

2.2. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que 

venham a ser solicitados pela Contratada. 

2.3. Efetuar os pagamentos à contratada nas condições 

estabelecidas neste Contrato. 

2.4. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a 

sua correção; 

2.5. Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de 

pessoa por ela formalmente indicada. 

2.6. Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, 

após o direito da ampla defesa e do contraditório, nos termos das 

Leis 8.666/93 e 10.520/2002. 

2.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota 

fiscal/fatura fornecida pela contratada; 

2.8. Outras obrigações específicas ao objeto, firmada quando da 

elaboração do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO/ENTREGA DO OBJETO: 

1. A Execução dos Serviços iniciará no prazo máximo de 05(cinco) 

dias úteis, após a Emissão e recebimento da Nota de Empenho ou 

Ordem de Fornecimento. 

2. O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, desde 

que, a prorrogação seja solicitada até 02(dois) dias úteis antes do 

encerramento do Prazo estipulado no item acima, e devidamente 

justificada pelo Fornecedor e aceita pela Prefeitura de Pracuúba-AP. 

3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, os 

Serviços serão recebidos da seguinte forma: 

3.1. Provisoriamente: Quando a CONTRATADA Prestar os Serviços à 

CONTRATANTE, esta fará a verificação do atendimento das 

especificações técnicas constantes da Proposta e do Termo de 

Referência. Em caso de aceitação provisória, será emitido Termo de 

Aceite Provisório, assinado pelas partes. 

3.1.2. Caso os Serviços não satisfaçam as especificações técnicas 

obrigatórias, não haverá a aceitação provisória de que trata o 

subitem 4.1. 

3.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, a 

CONTRATANTE terá até 05 (cinco) dias úteis, para contestar ou não, 

justificadamente, sobre o aceite Provisório.  Em caso não 

manifestação entre as partes Contratantes neste período, será 

emitido Termo de Aceite Definitivo, assinado pelas partes. 

3.2.1. Caso os veículos sejam recusados, não haverá a aceitação 

definitiva de que trata o subitem 4.2. 

4. Caso sejam identificados defeitos nos veículos e embarcação 

e/ou discrepâncias em relação às especificações exigidas, a 

CONTRATADA deverá promover a substituição do (s) mesmo (s) em 

até 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento da Prefeitura 

de Pracuúba-AP. 

5. No caso de rejeição de partes móveis, peças ou acessórios, 

entregues em desconformidade com as especificações deste Termo 

de Referência, o prazo para substituição será de 03 (três) dias 

corridos. 

7. Na hipótese de substituição dos veículos e/ou embarcações, será 

contado novo prazo de garantia, a partir do novo recebimento 

definitivo. 

8. O endereço de entrega será na Prefeitura de Pracuúba/AP, 

localizada na Av. São Pedro, nº 67, Bairro Centro, CEP: 68.908-000, 

Pracuúba-AP. 

9. Não será admitida recusa de execução do objeto em decorrência 

de sobrecarga na sua capacidade operacional. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

11.1. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do 

Setor Competente, o qual nomeado servidor, através de portaria, 

para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato. 

11.2. Cabe a CPL/PMP, e complementarmente as unidades/setores 

da CONTRATANTE a fiscalização, a observância da execução do 

contrato e das irregularidades encontradas para aplicação das 

multas cabíveis; 



 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

1. A licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, 

negar-se a assinar o contrato, deixar de entregar a documentação 

exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida 

de licitar e contratar com o Município de Pracuúba, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e 

das demais cominações legais. 

2. Salvo por motivo justificado e aceito pela Administração, será 

aplicada, cumulativamente ou não com outras sanções, multa de 

até 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preço 

nos seguintes casos: 

a) não entrega da documentação no prazo estipulado neste Edital; 

b) retirada da proposta de preços após a abertura da sessão de 

licitação; e  

c) recusa em assinar o Contrato de Prestação de Serviço. 

3. Nos casos de inexecução parcial ou total do contrato, a 

contratada ficará sujeita as sanções previstas no art.87, da Lei nº 

8.666/93, a ser aplicada pelo Gestor Municipal, conforme a 

gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem 

prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 

Administração e das cabíveis cominações legais. 

4. A aplicação da sanção prevista no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e 

no inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93 é de competência 

exclusiva Gestor Municipal. 

5. Consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei nº 

8.666/93, no caso de não recolhimento de valores de multas 

impostas em decorrência de inexecução total ou parcial do 

contrato, a importância, acrescida de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, será: 

a) descontada dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA; 

b) se o valor a ser pago não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual; ou 

c) será ajuizada a dívida, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 

1º do art. 87, da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês.  

6. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas 

neste capítulo, é assegurada defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) 

dias  úteis, contados da notificação ao contratado. 

7. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas neste 

termo e nos incisos III e IV do art. 87, da Lei 8.666/93, bem como a 

rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário 

Oficial da União e Diário Oficial Eletrônico do Município. 

8. As infrações penais tipificadas nos arts. 89 a 99 da Lei n° 8.666/93 

serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem 

prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:  

1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período 

superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato, 

assim como o não cumprimento pela Contratada dos termos e 

condições estabelecidos neste contrato. 

2. Constituem motivos para rescisão do contrato as situações 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei de Licitações, na forma do artigo 

79, sendo aplicáveis as penalidades à contratada, consoante o art. 

80 da lei, em caso de rescisão ocorrida em virtude do 

descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA 

CONTRATANTE:  

1. A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o 

nome do Contratante ou sua qualidade de contratada em quaisquer 

atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de 

imediata rescisão do presente contrato. 

2. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do 

Contratante à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos 

relativos às atividades deste, bem como a sua atividade 



profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem 

prejuízo das demais cominações cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA 

MAIOR OU OMISSOS:  

1. Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão 

responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de 

casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja 

solução se buscará mediante acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:  

1. Compete as partes, de comum acordo, salvo nas situações 

tratadas neste instrumento, na Lei n. º 8.666/93 e em outras 

disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo e/ou 

apostilamentos, as alterações contratuais que julgarem 

convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:  

1. É expressamente vedada a subcontratação TOTAL do objeto 

deste Contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da 

aplicação de outras penalidades cabíveis. 

1.1. É permitida a subcontratação parcial, até o limite de 30% do 

objeto contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA:  

1. A CONTRATADA deverá prestar garantia técnica contra defeitos 

de fabricação, defeitos de materiais ou de manufatura, vícios – 

aparentes ou ocultos –, pelo período mínimo de 12 meses, contado 

do recebimento do produto, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:  

1. Os litígios decorrentes deste Contrato serão dirimidos no foro da 

comarca Macapá, na Justiça Estadual ou Federal (quando cabível), 

nos termos do Código de Processo Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

1. O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua 

assinatura e terá eficácia a partir da publicação de seu extrato nos 

Diários Oficiais do Município. 

2. E por estarem justas e combinadas, as partes assinam este 

instrumento, por seus representantes, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o 

assinam. 

Pracuúba-AP, 27 de novembro de 2020. 

 
 

__________________________________ 
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA 

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 
PREFEITA DE PRACUÚBA 

CNPJ nº 34.925.222/0001-37 
 
 
 

__________________________________ 
GREENVEL EIRELI 

JOÃO FERNANDO CORREIA RODRIGUES 
CNPJ nº. 23.434.928/0001-80  

 


