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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

CONTRATO Nº 016/2020 
O Município de Pracuúba, por intermédio da SECRETARIA 
DE DE AGRICULTURA E PROUÇÃO DO MUNICIPIO DE 
PRACUÚBA, inscrita no CNPJ sob o número 
34.925.222/0001-37, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, ARISTOTELES DE 
CARVALHO FLEXA, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o n° 37.981.441/0001-21, doravante 
denominada CONTRATADA, e em face do resultado obtido 
presente Contrato, tendo em vista o que consta no 
Processo n° 16102020/02 – Inexigibilidade n° 004/2020 e 
em observância ao disposto na lei 8.666/93, nas seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1Constitui objeto deste contrato formalizado por este 
instrumento a prestação de serviços de manutenção 
preventiva, com fornecimento de peças e mão-de-obra 
especializada, para efetuar revisões periódicas na 
retroescavadeira chassi 1BZ310LAPLD003107, modelo 
310L, ano 2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
2.1. O prazo de entrega será imediato, que será contado a 
partir do recebimento pela Contratada da Nota de 
Empenho, o qual deverá ser retirado no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de convocação da empresa. 
2.2. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima 
estipulado, a empresa deverá encaminhar justificativa por 
escrito, podendo a mesma ser aceita ou não. Caso não seja 
aceita, poderão ser aplicadas as sanções previstas na Lei 
nº 8.666/93.  
2.3. Prazo de execução do contrato é de 0 a 2.000 horas e a 
vigência contratual terá início a partir da assinatura do 
contrato. 
2.4. Os prazos de vigência e de execução poderão ser 
prorrogados nas hipóteses previstas em lei, até o limite 
legal permitido, mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
5.1. O valor global, contando todas as revisões, será de R$ 
36.657,04 (trinta e seis mil seiscentos e cinquenta e sete 
reais e quatro centavos), sendo que será pago em cinco 
parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 4.945,00 (quatro 
mil novecentos e quarenta cinco reais), conforme a 
demanda/cronograma de revisões e as demais em 7.928,01 
(sete mil, novecentos e vinte e oito reais e um centavo). 
5.2. Os preços são fixos e irreajustáveis, ressalvada a 
hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, no caso de aumentos excessivos dos preços, 
desde que comprovado através de planilhas de custos e 
outros documentos hábeis a demonstrar o excessivo 
aumento e a critério exclusivo do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
12.1. As despesas decorrentes deste contrato por conta da 
dotação orçamentária:  
23002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
PRODUÇÃO 
Ação: 20.605.0014 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PRODUÇÃO 
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA  
SALDO R$ 16.224,00 

Pracuúba - AP, 03 de novembro de 2020. 
 
 
 
 

Ilson Magave Ramos  
Secretário de Produção do Município de Pracuúba  

Decreto n° 025A/2020 
Contratante 

 
 
 
 

Aristoteles de Carvalho Flexa 
CNPJ n° 37.981.441/0001-21 

Contratada 
 


