
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPlXUNA DO PARÁ 
CNPJ/MF: 34.845.230/0001-73 

CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº-014/2021-CMIP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - CPL Nº-026/2021 - CMIP 

DISPENSA DE LICITAÇAO Nº DI-018/2021-CPL-CMIP 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL 
E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ, 
DE UM LADO A 

QUE ENTRE SI CELEBRAM 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

IPIXUNA DO PARÁ E DE OUTRO A SRA. 
REJANE PATRICIO DE SQUZA. 

[Je um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PÁRÁ, Pessoa Jurídíca de Direi to 
Pôblico Interno, inscrita no CNPJ/MF nº - 34 . 845 . 230/0001-73, com sede na Trav. 
Padre Ãnchieta , s/n, Bairro : Vila Nova , CEP : 68. 637-000 , município de Ipixuna 
do Pará/PA , neste ato representado por seu Vereador Presidente , o Sr . ROBSON 
MONTEIRO SANTIAGO, portaaor d ~ · Cédula de Identidade nº - 3742621 PC/PA e inscrito 
no CPF/MF nº - 637 . 829. 012 - 15 , re;idente · e domiciliado nesta cidade , doravante 
denominada de CONTRATANTE e , dó- out? õ ' lado , a Sra . RE,JANE PATRICIO DE SOUZA, 
pessoa física , inscrit,a no CPF/ MF : 628 . 1379. 312-68, res·iqente e domiciliada na 
Travessa Nova Esperança , nº 17 , Bairro: Vila Nova , CEP : 68 . 637-000 , Ipixuna do 
Pará/PA, doravante denominada CONTRATADA", ambos de comum e recíproco acordo , 
tem justo e convencionado sob as segu inte~ cláusul as e condições : 

"CLÁUSULA 1 - DA ORIGEM DO CONTRATO 
1 .1. Este Contrato Administrativo tem como origem à contratação direta p o r 
meio do PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL Nº-026/2021-CMIP que versa sobre a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO anotada sob o Nº-DI.018/2021-CPL-CMIP. 

CLÁUSULA 2 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO TERMO DE 
REFERÊNCIA/MEMORIAL DE SERVIÇOS E A PROPOSTA DE TRABALHO. 
2.1 . As cláusulas e condições deste contrato moldam- se às disposições da Lei 
Federal n º -8.666/93 e suas alterações, no que couber, na Lei Estadual n º -
5. 416/87 e os demais diplomas legais aplicáveis , os quais a Contratante e a 
Contrat ada estão sujeitos e se obrigam reciprocamente. 
2 . 2. Este Contrato fica vinculado ao Termo de Referência que lhe deu origem e 
a Proposta de Serviços oferecida pela Contratada: 

CLÁUSULA 3 - DO OBJETO 
3.1. o objeto do presente Contrato Administrativo é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ. 
3.2. Detalhamento do Objeto: 

3. 2. 1 . Veículo de passage~ros , 
(Veículo lJtili tário Esporti vo) -· SlJV, 
com quilometragem livre , ·com no mínimo 
3.2 . 2. As demais especificações 
Termo -de Referência. 

CLÁUSULA 4 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

modelo Sport lJtility Vehicle 
sem motorista , sem combustível e 
as seguintes características . 
mínimas estão descriminadas no 

4 .1. o prazo de entrega do veicul o será de até 24h (vinte e quatro horas), 
após a apresentação da requis ,ição expedida pelo Setor de Compras da Câmara. E 
em caso de descumprimento deste prazo o Contratante estará passível de sanções 
administrativas; 
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4. 2. A entrega do veiculo será integral e rigorosamente de acordo com as 
especificações da respectiva proposta e do Te rmo de Refer ê ncia , de acordº comª 
requisição expedida pelo Setor Compras da CMIP que indicará o local de entrega 
e demais dados necessários; 
4 . 3 . O veículo deverá ser entregue limpo e higienizado , com todos os 
equipamentos de segurança e dirigibilidade , documentação de porte obrigatório 
exigidos pelo DENATRAN; 
4.4. Durante o recebimento , o(a) Contratante poderá exigir a substituição de 
qualquer do(s) bem (s) que não esteja de acordo com a(s) especificação (ões ) do 
Termo de Referência, sem qua l quer ônus para a administração pública . 
4. 5. A Contratada deverá realizar a locação do veículo de forma contínua e 
ininterrupta para a Câmara Municipal de Ipixuna do Pará - CMIP; 
4.6. A locação do veículo deverá estar disponibilizada à Contratante a partir 
do dia da assinatura do Contrato. 

CLÁUSULA 5 - DO VALOR 
5.1. O valor global da contratação é de R$-17.580,00 (dezessete mil 
quinhentos e oitenta reais), que será pago em, 06 (seis) parcelas mensais e 
sucessivas no valor de R$-2 . 930,00 (três mil, novecentos e trinta reais)• 

ÇLÁUS)JLA 6 - PAGAMENTO 
6 .1. O pagamento será e f e tuado pe~a Contratante através de transferência 
bancária à Contratada, no prazo de até 30 (tri nta) dias , contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura , devidamente atestados pelo Fiscal do 

· Contrato; 
• Banco: BRADESCO S/A 

Ag. : 3108 
C/C . : 60.292-2 
Beneficiado : REJANE PATRICIO DE SOUZA 
CPF/MF nº-628.379.312-68 

6.2. A Contratada deverá apr'esentar juntamente com o documento de cobrança a 
comprovação de que cumpriu as seguintes exigências , cumulativamente: 

6. 2 .1. Certidão de Débitos Relati vos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União Certidão de regularidade com a 
Fazenda Federal ; 
6.2.2 . Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas . 

6. 3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura , não aceitação do serviço ou outra 
c ircunstância que desaprove a liquidação da despesa , ou ainda não acompanhada 
das · certidões previstas nos subitens 6 . 2.1 e 6.2 . 2 do subitem 6.2, da CLÁUSULA 
6, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada ap!ique 
as medidas saneadoras necessárias . 

CLÁUSULA 7 - YIGÊNCIA CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
7.1. O Contrato terá vi gênci a da data de sua assinatura até 31.12.2021 . 

CLÁULA 81 - REAJUSTE/REPACTUAÇÃO 
8.1. Excetuadas as excepcionalidades legais e a l teração do Objeto, o Contrato 
não poderá ser reajustado . 

CLÁUSULA 9 - RESCISÃO 
9.1. Este Contrato poder? ser rescindi do , nos seguintes casos : 

9 .1 . 1. Unilateral ment e , pela Contratante, nos casos enumerados no 
inciso I, do art. 79, da Lei Fed~rai nº-8.666/93; 
9 . 1. 2. Amigave lment e , por acordo entre as Partes, desde que haja 
conveniência à Administração; 
9 .1. 3. Judi c.ialmen;e , nos termos da Legislação Processual . 
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CLÁUSULA 10 - OBRIGAC ÕES DA CONTRATANTE 
10 . 1 . Prestar ª '°' ir formações e esclarecimentos pertinentes que venham a se r 
so l ici tados . 1 

10.2 . Fiscaliza J o c umprimento do Contrato. 
10 . 3 . Efetuar pagamento da l ocação do veiculo , no prazo máximo de at é 30 
(trinta) dias, conforme condicionantes do Termo de Referência e deste Contrato, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal e sob atesto do servidor responsáve l 
pela fiscalização do t'~rnecimento. 
10 • 4 • Mensurar, quantificar e precificar quaisquer danos causados ao 
património público , quando tenham sido causados pelos colaboradores da 
Contratada duram:e o processo de execução do Co:ntrato, para se for o caso , 
fazer a retenção desses valores por ocasião dos pagamentos , se aplicada à 
penalidade prevista no Contrato. 
10 • 5 • Comunicar ofic ialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas q ue 
venham a infringir CLÁUSULAS c ontratuais. 
10 • 6 • Reter, por ocasião de cada pagamento , os valores de cada penalidade , 
cas o venham a ser aplicadas de acordo com o previsto no Contrato. 
10 . 7. Exercer a fiscalização do Contrato por meio de servidor designado. 
10 . 8. Observar as Obrigações constantes no item 8 do Termo de Referência. 

CLÁUSULA 11 - - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11 . 1. Executar os Serviços conforme previsto neste Contrato, com todo zelo, 
diligência e honestidade , observada a legislação vigente, resguardando os 
i n teresses da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. 
11.2 . A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme o serviço realizado e a 
discriminação da PARCELA A SER PAGA. 
11.3 . A Contratada fica obrigada a efetuar a qualquer tempo e a critério da 
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará , a adequação do serviço que, por ventura 
apresentar divergência com as especificações definidas em Contrato , sem 
qualquer ônus para esta Municipalidade. 
11.4 . Serão de inteira responsabilidade da Contratada , as despesas decorrentes 
de sua execução , caso seja necessária, nos prazos estabelecidos. 
11. 5 . Apresentar as certidões que comprovem a regularidade das Obrigações 
Fiscais (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) por ocasião da 
entrega das Notas Fiscais. 

11.5.1. A recusa da contratada em recolher os encargos acima 
citados, autoriza a rescisão unilateral do presente contrato , bem como 
retenção dos valqres devidos a titulo de encargos e impostos e a 
Contratada não terá direito a qualquer tipo de indenização, ficando 
ainda sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº-8.666/93. 
11.5 . 2 . Responsabilizar-se por danos ou prejuizos pessoais ou 
materiais que, por ventura venham a ser causados à Câmara Municipal de 
Ipixuna do Pará . 

11. 6. A Contratada está obrigada , em caso de pane em via pública e/ou outro 
lugar providenciar o serviço de reboque para remoção do veiculo , 
disponibili:.;ando de pronto outro veículo em perfeito estado de funcionament o 
observando sempre as caracteristicas e condições contratuais, sem qualquer ónus 
adicional a Contratante; 
11.7. Responder por todos os ônus referentes à segurança e seguro dos 
veiculas, para a prestação do serviço ora contratado , que venham a incidir 
sobre o presente contrato ; 
11 . 8. Garantir a regularidade dos veículos junto ao DENATRAN e demais órgãos 
responsáveis pelo trânsito, assumindo a responsabilidade por eventuais acões 
e/ou qualquer reclamação , de modo à indenização , quando não for culpa ou 
negligência do condutor; 
11 . 9 . O veiculo deverá ser de propriedade da Contratada ou comprovado através 
de Contrato e declaração do proprietário do veiculo disponibilizando o bem a 
CMIP e , deve ser entregue limpo e higienizado , com todos os equipamentos de 
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segurança e dirigibilidade, documentação de porte obrigatório exigidos pelo 

DENATRAN, sob pena de rejeição de uso; 

11.10. Em caso de acidente de trânsito com algum veículo locado, proceder o 
acionamento do seguro (caso seja necessário) após a comunicação por parte da 

Contratante, auxiliando no que for necessário. Em caso de indisponibilidade do 

veículo, proceder a sua substituição observando sempre as características e 

condições contratuais, sem qualquer ônus adicional a Contratante; 

11.11. Observar as Obrigações constantes no item 9 do Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA 12 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO ATESTO 

12.1. A Contratante fiscalizará o serviço executado pela Contratada a fim de 

verificar se estão sendo observadas as CLÁUSULAS do Contrato. 

12.2. A fiscalização do cumprimento das obrigações emanadas deste Contrato será 

realizada por servidor da Contratante designado para este fim. 

 

CLÁUSULA 13 – SANSÕES ADMINISTRATIVA 

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante, a 

Contratada estará sujeita às seguintes penalidades: 

13.1.1. Deixar de manter a Proposta (recusa injustificada para 

Contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

13.1.2. Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção 

durante a sua execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

13.1.3. Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 

10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: 

multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor dos produtos/serviços 

não entregues/executados; 

13.1.4. Rescisão contratual por inadimplemento da Contratada: 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por 

prazo não superior a 02 (dois) anos e multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

13.1.5. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução 

contratual: declaração de inidoneidade cumulada com suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração Pública por prazo não superior 

a 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do Contrato. 

 

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o 

caso. 

13.3. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão 

ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

CLÁUSULA 14 - RECURSOS FINANCEIROS 

14.1. O valor acordado será pago pela Contratante à Contratada, conforme Dotação 

Orçamentária: 

EXERCÍCIO 2021: 

 0101 Câmara Municipal. 

 Função: 01 Legislativa. 

 Sub-Função: 031 Ação Legislativa. 

 Programa: 0001 Gestão Legislativa. 

 Atividade: 2.001 Manutenção Administração da Câmara Municipal. 

 Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com 

locomoção. 

Subelemento: 3.3.90.33.12. 
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CLÁUSULA 15 - DA PUBLICIDADE 
15 .1. O presente instrumento de Contrato Administrativo será publicado no 
Mural de Avisos e Portal da Transparência da Câmara Municipal de Ipixuna do 
Pará. 

CLÁUSULA 16 - DO FORO 
16.1. Para dirimir qualquer questão decorrente do presente Contrato, as partes 
contratantes elegem o foro da cidade de Ipixuna do Pará, Estado do Pará, com 
renúncia expressa de qualquer outro, cuja competência for invocável. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e 
pretendidos. 

Tes çemunhas: 

1. 
Nome: , 
CPF/MF: 

2. 
Nome: · 
CPF/MF: 

ConHitos: Fone: 91 

Ipixuna do Pará/<PA, 01 de julho de 2021 . 

Represent . MONTEIRO , SANTIAGO 
- .012-15 

C NTE 

íl ,L . ch_ 
~ TRICIO DE SOUZA 

CPF/MF n°-6j8, 379.312-68 
CONTRATADA 
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