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PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20171307-02- PP/PMM/SEGMOB 

 
CONTRATO Nº 01-160817/5-PMM-PP-SEGMOB 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO 

DE MARITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI-

CIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE 

URBANA E A EMPRESA PARA AMAZÔNIA SOLU-

ÇÃO LTDA-EPP, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

O MUNICIPIO DE MARITUBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA E MOBILIDADE URBANA, CNPJ nº 01.611.666/0001-49, situada à Rua Jovelina Morga-
do, nº 12, Bairro: Novo, CEP.: 67.200-000, Marituba/PA, neste ato representado por seu Secretá-
rio, Sr. OSMAR VIEIRA COSTA JÚNIOR, brasileiro, portador do RG nº 1530459 e CPF/MF nº 
042.691.858-48, domiciliado na Rua Jovelina Morgado, nº 12, Bairro: Novo, CEP.: 67.200-000, 
Marituba/PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa PARA AMA-
ZÔNIA SOLUÇÃO LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 83.356.071/0001-59, 
com  sede sito à Travessa Quatorze de março nº 410, Bairro: Umarizal,  CEP  66.050-40,  na  
cidade  de  Belém/PA, Estado do Pará, por seu representante legal por procuração, Sr. Tiago de 
Sousa Campos, RG nº 032779822007-5-SSP/MA e CPF nº 005.674.781-06, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado no Município de Ananindeua/PA na Rodovia Mario Covas, 0 Conj. Res. 
Ville Borguese, BL C, Aptº 602, Coqueiro, Estado do Pará, , denominada simplesmente de CON-
TRATADA, ajustam para as finalidades e sob as condições declaradas e reciprocamente aceitas 
o que segue: 
          
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
1.1. O objeto do presente contrato é a aquisição de veículos, destinados à Diretoria de Trânsito – 
Diretran e à Guarda Municipal – Gmari, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilida-
de Urbana – SEGMOB. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
2.1. Os recursos para atender as despesas constantes do presente Pregão Presencial serão pro-
venientes da seguinte dotação:  
Exercício 2017 
Ficha: 610 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 020216 – Prefeitura Municipal de Marituba 
Fonte de Recurso: 0 1 40 – Transf. Convênios da União 
Dotação Orçamentária: 26.782.0010.1087.0000 – Aquisição de Veículo Operacional 
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 3.1. O valor total do presente contrato, fixo e irreajustável, nos termos da legislação vigente, é de 
R$ 150.500,00 (Cento e cinquenta mil e quinhentos reais), conforme planilha abaixo: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS UNID. QUANT. V. UNIT(R$) V. TOTAL(R$) 

01 

Veículo zero KM, categoria PICK-UP (cabine 
dupla). Modelo/Fab:2017.Cor preta, Capacida-
de: 05 passageiros, capacidade de carga: 
1010Kg, Capacidade peso bruto:2950 kg; Com-
bustível: Diesel, Potência Máxima (cv@RPM): 
180cv @ 3.500, Cilindrada (m3):3.200, Câmbio 
manual de cinco tempos; tração 4x4; Rodas em 
liga leve “16”; Suspensão Dianteira: indepen-
dentes, braços triangulares duplos; Amortecedo-
res hidráulicos helicoidais e barra estabilizadora; 
Suspensão traseira: Eixo rígido, molas semielíp-
ticas, amortecedores hidráulicos defasados; 
Freios dianteiros: disco ventilado “16”, Freios 
Traseiros: Tambor; Pneus mistos 265/70 R16, 
Tanque de combustível com capacidade mínima 
de 90 litros; Comprimento mínimo (mm) igual 
5345; Largura mínima (mm)  igual a 1770; altura 
mínima (mm) igual a 1780; Injeção eletrônica. 
Acessórios: Ar condicionado original de fábrica, 
Vidros elétricos nas quatros portas, Travas elé-
tricas, Alarme, Sensores de estacionamento, 
Protetor de cárter, Airbag, Barras de impacto 
nas 4 (quatros) portas, duplo som, conforme 
termo de referência. Marca: Mitsubishi. Modelo: 
L200 TRITON OUTDOOR MT 3.2 DIESEL 180 
CV. Cor: Preta. Ano/Modelo:2017/2018. Prazo 
de garantia: 03 anos. 

UND 01 150.500,00 150.500,00 

3.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida 
ela CONTRATADA, preferencialmente em até o 30º (trigésimo) dia útil, contados da entrega dos 
itens e a partir da data da apresentação da nota fiscal e demais exigências legais, se for o caso, 
pelo servidor competente da Prefeitura de Marituba. 
3.2.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria empresa fornecedora, obrigatoriamente 
com o número de inscrição do CNPJ, mesmo naqueles de filiais ou da matriz. 
3.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qual-
quer Banco indicado na proposta, devendo para isso, ficar explicitado o nome, número da agência 
e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação 
ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a 
resolução da causa ensejadora do impedimento. 
3.5. A Prefeitura reserva-se no direito de liberar a Nota Fiscal para pagamento, somente após o 
recebimento veículos, pelo responsável pela Secretaria e o respectivo aceite em documento pró-
prio ou na Nota Fiscal. 
3.6. Caso fique constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas 
ao contratado para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua representação. 
3.6.1. A não aprovação expressa pela Contratante, quando do recebimento do objeto, será consi-
derada situação impeditiva do pagamento, devendo este ocorrer tão somente após a Contratada 
ter sanado todos os defeitos apontados. 
3.7. Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação do objeto entregue. 
3.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade do Contratado. 
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3.9. Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 

custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CON-

TRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E RECEBIMENTO DO OBJETO.  
4.1. O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2017, a contar da sua 
assinatura. 
4.2. Os veículos deverão ser entregues na Rua Jovelina Morgado Nº 12, Bairro Novo – Maritu-
ba/PA – Fone: 3256-5437, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após a comprova-
ção do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor.  
Para conferência das especificações, o recebimento se dará em dias de efetivo expediente no 
órgão, no horário das 9 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. 
4.3. Os veículos dessa licitação serão recebidos pelo(a): 

 Diretor da Diretran, Sr. Mário Pinheiro da Costa, Pick-Up; e  
4.4. Não serão recebidos nenhum dos veículos caso estejam fora das especificações apresenta-
das nas propostas dos fornecedores e neste Termo de Referência.  A substituição, caso ocorra o 
não recebimento, deverá ocorrer dentro do prazo de até 30 (trinta) dias após a data do não rece-
bimento. 
4.5. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade do fornecedor, pela perfeita qualida-
de do objeto. Em caso de ressalvas, ou recebimento provisório, o prazo para os ajustes não pode-
rá ser superior a 30 (trinta) dias após a data das ressalvas ou do recebimento provisório. Caso 
não seja cumprido este prazo, o veículo será devolvido ao final desses 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA 
5.1. O prazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo 3 (três) anos e demais detalhes das 

garantias do objeto deverá estar expresso na Proposta do Fornecedor licitante; 

5.2. O objeto deverá estar sem nenhum tipo de defeito ou imperfeição que impeça o aceite por 

parte do representante da Contratante; 

5.3. Obrigatoriamente a Contratada deverá, na entrega dos veículos, disponibilizar ao Contratante 

no mínimo um Manual contendo todos os detalhes das garantias e demais ações da Contratante 

necessárias à manutenção dessas garantias. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
6.1. São obrigações da CONTRATADA: 
6.1.1. Efetuar a entrega do veículo em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contra-
tante, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da Proposta do 
Fornecedor, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações do 
veículo fornecido; 
6.1.2. Cumprir o prazo de entrega e a vigência da garantia do fabricante do veículo; 
6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do uso do objeto fornecido, de acordo 
com os artigos 12, 13, 17 e 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); 
6.1.4. Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabi-
lidade ou subcontratação; 
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assu-
midas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.2. São obrigações do CONTRATANTE:  
6.2.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 
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6.2.2. Efetuar o pagamento da aquisição após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as 
condições acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias; 
6.2.3. Comunicar a Contratada sobre possíveis problemas de fabricação identificados nos objetos 
a serem fornecidos. 

CLÁUSULA SETIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
7.1- Poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além de outras que a lei possa prever:  
I – Advertência por escrito, conforme o inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;  
II – Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, conforme o inciso II do 
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;  
III – Suspensão Temporária, conforme o inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993 – impossibili-
dade temporária de manter contrato com a SEGMOB;  
IV – Declaração de Inidoneidade, conforme o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993; e  
V – Impedimento de licitar e contratar com o Município de Marituba, conforme o art. 7º da Lei nº 
10.520, de 2002.  
7.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no edital, 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, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ga-
rantido o direito à ampla defesa, será exposto às sanções supra comentadas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e su-
as alterações, e na Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, conforme a gravidade do caso, assegurado 
o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura cau-
sados à Administração e das cabíveis cominações legais; 
8.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá apli-
car à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial da União, as seguintes penalidades, 
garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo: 

8.2.1. Advertência, por escrito; 
8.2.2. Multa de vinte por cento sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento 
total ou parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência; 
8.2.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
a Administração por prazo não superior a dois anos; 
8.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municí-
pios, bem como descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-
dores - SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do art. 7º 
da Lei n.º 10.520/2002; 

8.3. Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o atraso 
para a entrega dos itens for superior a trinta dias corridos, ensejando a aplicação de penalidade 
do item 8.2.2, bem como a rescisão contratual; 
8.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a CON-
TRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas; 
8.5. As penalidades estabelecidas nos itens 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4, poderão ser aplicadas à CON-
TRATADA juntamente com aquela prevista no item 8.2.2, descontando-a dos pagamentos a se-
rem efetuados; 
8.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União – DOU e Diário Oficial do Estado - DOE; 
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8.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a contar 
da data do recebimento da intimação; 
8.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a data 
do vencimento, esse valor será descontado da nota fiscal que vier a fazer jus; 
8.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a 
diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem prejuízo da correção mo-
netária pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou outro índice que porventura venha 
substituí-lo. 
 
CLÁUSULA NONA – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO: 
9.1. O acompanhamento e fiscalização dos produtos a serem entregues ficarão a cargo da Inspe-
tora Geral da Guarda Municipal Sra. Ana Carolina Ferreira dos Santos de Freitas, devendo ser 
concedido a esta o acesso a todas as etapas dos serviços prestados, além de acompa-
nhar/fiscalizar os seguintes serviços: 

9.1.1 recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, 
para verificar se encontra em conformidade com os serviços realizados; 
9.1.2. Realizar anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à pres-
tação dos serviços; 
9.1.3. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas na 
execução dos serviços; 
9.1.4. Atestar para fins de pagamento, os documentos da despesa, especificamente quan-
to à execução dos serviços; 
9.1.5. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos de prestação de serviços por 
tarefas não ultrapassem os créditos correspondentes. 
9.1.6. Recusar serviço, não aceitando outro diverso daquele que se encontra especificado 
no contrato; 
9.1.7. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto 
ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro 
qualquer. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 
10.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, ex-
ceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alí-
nea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no 
mercado.  
10.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 
65, da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o 
Contrato e iniciar outro processo licitatório;  
10.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, 
será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d”  
do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL  
11.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstos nos 
arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93;  
11.2. O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da administração, in-
dependentemente de interpelação ou notificação judicial, bastando para isso uma comunicação 
por escrito, 15 (quinze) dias antes, nos casos previstos no artigo 78, da Lei 8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO 
12.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura e na imprensa Portal dos Jurisdicio-
nados do Tribunal de Contas do Município. 
12.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o 
presente Contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza 
os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1 - A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, pelo preço e 
nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas de-
correntes de custos não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.  
13.2 - A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados necessários, de 
modo a evitar eventuais danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, seja por 
ato ou omissão de seus empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato.  
13.3 - Sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, sob pena de o contrato ser consi-
derado rescindido unilateralmente, é defeso à CONTRATADA: 
13.3.1 - A execução do serviço por meio de associação ou de subcontratação;  
13.3.2 - Transferir, no todo ou em parte, o contrato ou obrigações dele originárias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- FORO  
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marituba, com renúncia de qualquer outro mais privilegia-
do para qualquer questão emergente do presente contrato. 
14.2. E, por assim estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma: 

 
Marituba-Pa/PA, 16 de agosto de 2017. 

 
 
 
 
 
 

OSMAR VIEIRA COSTA JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

PARA AMAZÔNIA SOLUÇÃO LTDA-EPP 
Tiago de Sousa Campos 

 CONTRATADA 
Testemunhas:                                                                                    

1ª ___________________________ CPF nº:_______________________ 

2ª ___________________________ CPF nº:_______________________ 
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