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Processo Administrativo nº 1403001/2022-FME 

Adesão nº 001/2022-FME 

CONTRATO Nº 22.0329001-FME  

  

 CONTRATO  ADMINISTRATIVO  Nº  

22.0329001-FME, QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA, E A 

EMPRESA M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, 

CNPJ nº 26.038.767/0001-01, PARA O FIM QUE 

NELE DECLARA.  

  

  

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.553.049/0001-90, sediada na Rua Sete de Setembro, s/nº Bairro 

Esplanada do Xingu, Cep: 68.372.855, na Cidade Altamira, Estado do Pará, doravante simplesmente 

denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. MAXCINEI FERREIRA PACHECO - 

Secretário Municipal de Educação, e a empresa M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, com sede em 

RUA RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO, Nº 611, QUADRA-11 – BAIRRO: BELA VISTA – 

TUCURUÍ/PA, inscrita no CNPJ nº 26.038.767/0001, neste ato representada  pelo Sr. MAURO MORAES 

DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 670.598.212-87, doravante denominada CONTRATADA, 

celebram o presente Contrato, tendo em vista o Processo Administrativo nº 1403001/2022-FME,  Adesão 

nº 001/2022-FME, oriunda da ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) Nº 001/2022-PMBB, Pregão 

Eletrônico – SRP nº PE-CPL-014/2021-PMBB, nos termos e sujeitas as partes às normas da Lei nº 10.520, 

de 18/07/2002, Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, à legislação específica e normas 

regulamentares, mediante as Cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e 

aceitam:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

  

1.1. Constitui objeto do presente contrato da empresa acima qualificada para à Contratação de empresa 

para Locação de Veículos – Tipo Caminhão Toco 3/4, com a finalidade de atendimento do Fundo 

Municipal de Educação de Altamira, em conformidade com as condições estabelecidas, na Adesão 

nº 001/2022-FME, oriunda da ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) Nº 001/2022-PMBB, 

Pregão Eletrônico – SRP nº PE-CPL-014/2021-PMBB e seus anexos, partes integrantes deste 

Contrato, e ainda, conforme preços registrados na ARP nº 001/2022-PMBB, abaixo descritos:  

 

ITEM DESCRIÇAO QUANT. VALOR 

UNIT. 

VALOR TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 LOCAÇÃO DE VEÍCULO 

CAMINHÃO TIPO 3/4 (01 

und): Novo ou usado, carga seca, 

carroceria de madeira, potência 

mínima de 140 CV, motor a 

Diesel, documentação regular, 

revisado e em perfeitas 

condições de uso e 

funcionamento. SEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.820,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.640,04 
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MOTORISTA. Sendo o conserto 

e manutenção por conta da 

Contratada. Combustível por 

conta da Contratante. 

  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

  

2.1. Os veículos deverão permanecer à disposição da Secretaria Municipal de Educação, nas condições a 

seguir:  

  

2.1.1. De segunda-feira à sexta, para o veículo locado sem motorista e sem operador, objeto do 

ITEM 13, oriunda da ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) Nº 001/2022-PMBB, Pregão Eletrônico 

– SRP nº PE-CPL-014/2021-PMBB; 

  

2.2. As despesas com combustíveis (Óleo diesel e Gasolina), necessários à prestação dos serviços pelo 

veículo locado, serão de responsabilidade da CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de 

Educação;  

  

2.3. Na prestação dos serviços, a quilometragem rodada pelos veículos é livre e sem limite de quantidades;  

  

2.4. Por ocasião da assinatura do Contrato e início dos serviços, os veículos deverão está com os impostos 

e obrigações junto aos órgãos fiscalizadores e regulamentadores, como IPVA, Seguro Obrigatório e 

Licenciamento junto ao DETRAN, devidamente regularizados para o exercício 2021;  

  

2.5. A CONTRATADA se obriga a manter os veículos, com sua documentação atualizada de conformidade 

com as normas de trânsito;  

  

2.6. Toda a documentação apresentada no instrumento convocatório e seus anexos são complementares 

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 

considerado especificado e válido;  

  

2.7. Os veículos serão administrados e controlados, através de documentos e formulários criados para esse 

fim, pela CONTRATANTE, através Secretaria Municipal de Educação;  

2.8. Ficará a critério da CONTRATANTE, exigir a troca de veículos, que não atenderem aos padrões dos 

serviços contratados;  

  

2.9. A CONTRATADA obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela CONTRATANTE;  

  

2.10. A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão;  

  

2.11. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período 

normal e expediente à disposição, para representá-la junto à CONTRATANTE, o qual terá amplos poderes 

para responder pelos serviços a serem contratados; 

2.12. Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE QUALIDADE   

  

3.1. Os serviços de locação de veículos fornecido em desacordo com as disposições do presente contrato 

serão notificados à contratada, cabendo à mesma providenciar substituição de acordo com as especificações, 

sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de reposição de serviços.   

  

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

  

4.1. O acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo servidor Sr. 

GLEUSON MARCELO BARBOSA TORRES, designado através da Portaria nº 105, de 29 de março 

de 2022, aos quais competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no 

edital, no Contrato e na proposta da CONTRATADA.   

  

4.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente 

fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das 

providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano 

decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.  

  

4.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 

por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas 

imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei 

civil.  

  

4.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do 

fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da 

proposta da CONTRATADA.  

  

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

  

5.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, em conformidade com o art. 57, inciso II, da Lei  

8.666/93, mediante celebração de aditamento.  

  

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DO REAJUSTE  

  

6.1. O objeto do presente contrato será fornecido pelo menor preço ofertado, em conformidade com a 

proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observado o 

disposto na legislação em vigor;  

  

6.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes no fornecimento dos 

produtos, tais como serviços de frete, impostos, taxas e transporte;   

  

6.3. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer 

das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.   
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO  

  

7.1. O valor total deste contrato, de conformidade com seus anexos quantitativos e a proposta de preços do 

contratado está estimado de R$ 235.680,48 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e 

quarenta e oito centavos) . 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO  

  

8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente contrato, correrão à conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento do exercício 2022, correrá à conta a seguir especificada:  

 12 122 0006 2029- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.  

33 90 36 00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 

 15 001 001 – Receita de Impostos e Trans. Educação.  

15 73 00 00 – Royalties do Petróleo e Gás á Educação 

33 90 39 00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  

15 001 001 – Receita de Impostos e Trans. Educação.  

15 73 00 00 – Royalties do Petróleo e Gás á Educação 

17 09 00 00 – Trans. Da União de Recursos Hídricos  

12 361 0011 2052- Manutenção do Salário Educação.  

33 90 36 00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 

15 50 00 00 – Transferência do Salário Educação.  

33 90 39 00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  

15 50 00 00 – Transferência do Salário Educação.  

12 361 0015 2061- Manutenção do Transporte Escolar para as Resex  

33 90 36 00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.  

15 001 001 – Receita de Impostos e Trans. Educação. 

 15 53 00 00 – Transferência de Recursos do PNATE.  

33 90 39 00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  

15 001 001 – Receita de Impostos e Trans. Educação.  

15 53 00 00 – Transferência de Recursos do PNATE.  

12 361 0015 2062- Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE  

33 90 36 00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.  

15 53 00 00 – Transferência de Recursos do PNATE.  

33 90 39 00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  

15 53 00 00 – Transferência de Recursos do PNATE.  

12 361 0022 2074- Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar-Fundeb.  
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33 90 36 00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.  

15 40 00 00- Transferências do Fundeb- Impostos 30%  

33 90 39 00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  

15 40 00 00- Transferências do Fundeb- Impostos 30% 

 

12 362 0006 2307- Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Estado -PETE  

33 90 39 00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  

15 71 00 00 – Transferência de convenio-Estado/educação 

  

CLÁUSULA NONA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO  

  

9.1. OS SERVIÇOS REQUISITADOS E EXECUTADOS SERÃO FATURADOS NO ÚLTIMA DIA 

ÚTIL DE CADA MÊS, E OS PAGAMENTOS RESPECTIVOS SERÃO EFETUADOS NO PRAZO DE 

ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A EMISSÃO DA FATURA.   

  

9.2. Para efetivação dos pagamentos pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá apresentar os 

seguintes documentos:  

  

a) Nota Fiscal emitida em nome do CONTRATANTE (Prefeitura ou Fundo Municipal);  

b) Certidão Negativa de Débitos do FGTS;  

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida  

Ativa da União e INSS;  

d) Certidão Negativa da Fazenda Estadual de domicílio da CONTRATADA;  

Banco: 104 caixa econômica federal  

Ag: 4524 

C/C: 700-0 

M&R serviços e locações Ltda 

CNPJ: 26.038.767/0001-01 

  

9.3. Os pagamentos poderão ser efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, 

por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte: CONTA CORRENTE: 

700-0  AGÊNCIA: 4524    BANCO: 104 -CAIXA ECONÔMICA NOME: M&R Serviços e Locações 

Ltda. 

  

9.4. O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos, conforme solicitados nas 

Ordens de Serviços e à aprovação e conferência dos serviços executados, pela Secretaria solicitante.  

  

9.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  

10.1. CABERÁ À CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES INSERTAS 

NO EDITAL,  NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE CONTRATO:  
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10.1.1. Executar os serviços objeto deste contrato, nos termos estabelecidos em suas Cláusulas, nos 

locais e endereços estabelecidos pela CONTRATANTE, primando pela qualidade dos serviços, 

obedecendo as especificações constantes do Contrato, de sua proposta e Adesão nº 001/2022-FME, 

oriunda da ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) Nº 001/2022-PMBB, Pregão Eletrônico – 

SRP nº PE-CPL-014/2021-PMBB e seus anexos;  

10.1.2. Prestar manutenção preventiva e corretiva aos veículos, quando devida, arcando com ônus 

de todas as peças, pneus, lubrificantes e mão-de-obra necessários ao perfeito funcionamento dos 

mesmos;  

10.1.3. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

10.1.4. Considerar que a ação de fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA 

de suas responsabilidades contratuais;  

10.1.5. Atender, manter e disponibilizar todas as exigências e condições constantes do presente 

Termo de Referência, do edital e do contrato;  

10.1.6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e 

comerciais resultantes da execução do contrato;  

10.1.7. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou à 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;  

10.1.8. Socorrer, em até 12 (doze) horas, qualquer chamada no horário comercial, para a solução 

de defeitos que por ventura venham a surgir;  

10.1.9. Substituir o veículo contratado, que, por ventura, necessite de manutenção corretiva ou 

preventiva por período superior à 24 (vinte e quatro) horas;  

10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes da prestação dos serviços, 

como fornecimento do veículo, rodagem, manutenção, emplacamento e licenciamento, pagamentos 

de seguros, tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação 

tributária, trabalhista e previdenciária;  

10.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições efetuadas até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 10.1.12. Executar os serviços 

dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e pontualidade, garantia e qualidade, 

obedecendo rigorosamente aos itinerários estabelecidos pela CONTRATANTE;  

10.1.13. Apresentar os veículos sempre limpos e em boas condições de tráfego.  

10.1.15. A CONTRATADA deverá manter os veículos conforme legislação vigente referente a 

utilização e obrigatoriedade do uso dos equipamentos de segurança e condições do veículo;  

10.1.16. Manter em cada veículo permanentemente a documentação respectiva, devidamente 

legalizada, a partir do início da sua contratação;   

10.1.17. Assistirá ao CONTRATANTE o direito de rejeitar qualquer empregado da 

CONTRATADA e solicitar sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento 

condizente com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se a CONTRATADA a 

respeitar e acatar as decisões da CONTRATANTE; 10.1.18. A CONTRATADA garantirá o 

comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se responder integral e 

incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, 

inclusive por inobservância de ordens e normas da CONTRATANTE;  

10.1.19. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: manutenção, seguros, 

taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento 

dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da CONTRATADA.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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11.1. CABERÁ AO CONTRATANTE, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

INSERIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE CONTRATO:   

  

11.1.1. Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer 

controle de qualidade dos serviços;  

11.1.2. Designar um servidor responsável pela fiscalização/execução de cada contrato;  

11.1.3. Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços e a execução do Contrato; 11.1.4. Efetuar 

o pagamento à CONTRATADA no valor e prazo estabelecidos no Contrato;  

11.1.5. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades nos serviços prestados, de modo 

a que a mesma possa saná-la;  

11.1.6. Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições do Contrato;  

11.1.7. Fornecer o combustível (Óleo diesel e/ou Gasolina), proporcionalmente a quilometragem 

percorrida pelos veículos e máquinas locados;  

11.1.8. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo CONTRATADO.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES  

  

12.1. As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato, serão efetivadas 

na forma e condições do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

  

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido independentemente da interpelação judicial, assegurada a 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos casos enumerados nos incisos I a XI do art. 78 da 

Lei n.º 8.666/93.    

  

13.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, 

tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.    

  

13.3. A rescisão que trata dos incisos I a XI do supracitado artigo, sem prejuízo das sanções descritas na 

Lei, acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 da Lei n.º 8.666/93.    

  

13.4. No interesse da Administração Pública desde que justificado, a CONTRATANTE poderá rescindir o 

presente Contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

  

14.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 

equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, 

em observância ao direito a prévia defesa:   

  

Ocorrência  Penalidades que poderão ser aplicadas  
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A) Não assinar a ARP ou Contrato, 

ou não retirar a Nota de Empenho, 

quando convocada dentro do prazo 

de validade de sua proposta.  

1. Impedimento de licitar com o Município de Breu Branco 

pelo período de 2 (dois) anos.  

2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 

Ata/Contrato, a juízo da Administração.   

B) Entregar o objeto ou executar os 

serviços fora do prazo 

estabelecido.  

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto.  

C) Não efetuar a troca do  

objeto, quando notificado.  

4. Impedimento de licitar com o Município de Breu Branco  

pelo período de 1 (um) ano.  

5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

D) Substituir o objeto fora do prazo 

estabelecido.  

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 

valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após 

o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 

considerada inexecução total ou parcial do objeto.   

E) Deixar de apresentar os 

originais ou cópias autenticadas da 

documentação de habilitação para 

fins de assinatura do contrato.  

7. Impedimento de licitar com o Município de Breu Branco 

pelo período de 1 (um) ano.  

8. suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação.  

F) Não mantiver a proposta ou 

desistir do lance.  

9. Impedimento de licitar com o Município de Breu Branco 

pelo período de 1 (um) ano.  

10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua 

proposta ou lance, a juízo da Administração.   

G) Comportar-se de modo 

inidôneo.  

11. Impedimento de licitar com o Município de Breu Branco 

pelo período de 2 (dois) anos.  

12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 

contratação, a juízo da Administração.  

H) Fizer declaração falsa.  

13. Impedimento de licitar com o Município de Breu Branco 

pelo período de 2 (dois) anos.  

14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 

contratação, a juízo da Administração.   

I) Apresentar documentação falsa.  

15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos.  

16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor contrato/nota de 

empenho.  

17. Comunicar ao Ministério Público Estadual.  
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J) Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 

período de 5 (cinco) anos.  

19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho.  

20. Comunicar ao Ministério Público Estadual.   

K) Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou prevista em 

lei e no edital do presente Pregão 

Eletrônico, em que não se comine 

outra penalidade.  

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 

o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após 

o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 

considerada inexecução total ou parcial do objeto.   

L) Inexecução total.  

22. Impedimento de licitar com o Município de Breu Branco 

pelo período de 2 (dois) anos.  

23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata.  

M) Inexecução parcial do objeto.  

24. Impedimento de licitar com o Município de Breu Branco 

pelo período de 2 (dois) ano.  

25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente 

a parte não executada.  

  

14.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor do fornecimento, o 

Órgão poderá proceder à rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a CONTRATADA também se 

sujeitará às sanções administrativas previstas no edital.  

  

14.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Órgão ou cobradas 

diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente 

às demais sanções previstas nesta cláusula.   

  

14.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua notificação, podendo ocorrer à juntada de documentos e 

serem arroladas até 03 (três) testemunhas.   

  

14.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 

fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do Órgão que deverá examinar a legalidade 

da conduta da empresa.   

  

14.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Órgão, 

conforme procedimento esboçado no subitem anterior, o licitante ficará isento das penalidades mencionadas 

no subitem 14.1.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

15.1. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados 

sem efeito e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para execução do mesmo.  

  

15.2. A contratada 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 pela correta entrega dos materiais.  
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15.3. A tolerância ou não exercício, pelo CONTRATANTE de quaisquer direitos a ele assegurados neste 

contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, 

podendo o mesmo exercitá-los a qualquer tempo.  

  

15.4. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora ajustado. Caso os 

serviços de assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou contratual, de 

responsabilidade de terceiro, a CONTRATADA será solidariamente responsável pelos mesmos, 

respondendo, assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da mencionada prestação de 

serviços.  

  

15.5. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo ao presente Contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO  

  

16.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Altamira/PA, 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 02 (duas) vias de 

igual teor e forma para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo.  

  

Altamira-PA, 29 de março de 2022.  

  

 

______________________________ 

MAXCINEI FERREIRA PACHECO 

Secretário Municipal de Educação 

CONTRATANTE 

 

 

__________________________________ 

M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 

CNPJ nº 26.038.767/0001-01 

 MAURO MORAES DOS SANTOS  

CPF nº 670.598.212-87 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1-_________________________________CPF:__________________________ 

 

2-_________________________________CPF:__________________________ 
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