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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20212502-02 GAB/PMP/PA  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2021-0004 

CONTRATO N° 20210911 

 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA/PARÁ ATRAVÉS DE SUA PREFEITURA 

MUNICIPAL E A EMPRESA S. LOURENCO PANTOJA. 

 
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, inscrita no CNPJ sob o 

nº 05.149.141/0001-94, situada na Av. General Moura Carvalho s/n° Bairro Centro, CEP: 68.707-000, na 

cidade de Primavera, Estado do Pará, neste ato representado pelo Sr. Áureo Bezerra Gomes, Prefeito 

Municipal, portador do CPF n° 024.604.492-67, residente e domiciliado em Primavera/PA, denominado 

daqui por diante de CONTRATANTE, e de outro lado a  empresa  S. LOURENCO PANTOJA,   com   

sede   em Avenida Sete de Setembro, nº 07, bairro: Canaã - MARITUBA/PA – CEP: 67.200-00, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 21.487.929/0001-67,   representada   neste   ato   por  SAMUEL LOURENÇO 

PANTOJA, brasileiro, empresário,  portador da Carteira de identidade nº 4384306 PC/PA e CIC/MF 

nº 944.903.092-87, doravante denominada  CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  presente  contrato,  

sujeitando-se  as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Eletrônico SRP n° 9/2021-0004, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 
1.1-O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO PARA ATENDER AS 

SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PARÁ. 

 
1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o Pregão Eletrônico SRP n° 9/2021-0004 - do tipo menor 

preço por item com execução indireta, observando o que consta do processo administrativo nº 

20212502-02, seus anexos, bem como ATA SRP nº 20210004 e o preço da CONTRATADA, os quais 

constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

 
1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de inicio de 

fornecimento e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante a 

sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei. 

 

CLÁUSULA II- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente. 

 

2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários á 

execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer necessário para 

o perfeito desempenho dos serviços contratados, não cabendo a CONTRATANTE qualquer 

contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato. 

 
2.3- É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem estar 

expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma 

permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA. 
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CLÁUSULA III – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS. 

 
3.1-  O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a 

Prefeitura Municipal de Primavera/Pará; 

 

3.2- Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços são: Gabinete do Prefeito, 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural Sustentável, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de 

Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
4.1 - Caberá a CONTRATANTE: 

 
4.1- Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a  CONTRATANTE deverá: 

 
I) Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de 

qualidade dos serviços; 

II) Designar um servidor responsável pela fiscalização/execução de cada contrato; 

III) Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços e a execução do Contrato; 

IV) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e prazo estabelecidos no Contrato; 

V) Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades nos serviços prestados, de modo a que a 

mesma possa saná-la; 

VI) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições do Contrato; 

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

percorrida pelos veículos e máquinas locados; 

VIII) Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo CONTRATADO. 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1- Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato 

assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes aos objetos a serem 

fornecidos: 

 

I) A empresa contratada se obriga a prestar os serviços de acordo com o objeto deste Pregão 

Eletrônico com as especificações contidas em seus anexos, que fazem parte integrante do procedimento, 

independente de transcrição e/ou traslado. 
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II) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 

como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale- transporte e outras que 

porventura venham a ser regulada em acordo coletivo. 

 
III) Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações 

não autorizadas pela Prefeitura. 

 
IV) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados, quando relacionados com a execução dos serviços necessários. 

 
V) Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação. 

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

defeitos que por ventura venham a surgir; 

VII) Substituir o veículo contratado, que, por ventura, necessite de manutenção corretiva ou 

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

VIII) 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; 

IX) 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; 

X) Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e pontualidade, 

garantia e qualidade, obedecendo rigorosamente aos itinerários estabelecidos pela CONTRATANTE; 

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

XII) A CONTRATADA deverá manter os veículos conforme legislação vigente referente a 

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

XIII) Manter em cada veículo permanentemente a documentação respectiva, devidamente legalizada, 

a partir do início da sua contratação; 

XIV) 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; 

XV) 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; 
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XVI) 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, serão inteiramente de responsabilidade da CONTRATADA. 

XVII) Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, em conformidade com a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

 

CLÁUSULA VI- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
6.1. Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o 

valor global estimado de R$ 73.800,00 (setenta e três mil oitocentos reais), conforme planilha de 

preços abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VEÍC. DIÁRIA V. UNIT.  V. TOTAL 

1 

VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH,com as seguintes 

características mínimas: 04(quatro) portas laterais, motor 

igual ou superior 1.0, 04 (quatro)cilindros, potência mínima 

de 65cv (sessenta e cinco cavalos), capacidade para no 

máximo 05 (cinco) pessoas, dotado de todos os 

equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre – 

Abastecimento de combustível, por conta da contratante.  

Unid/Mês 4 360 R$ 85,00 R$ 30.600,00 

5 

VEÍCULO TIPO MINI-VAN, com teto alto alto, 4 portas, 

a partir 1.4 mil cilindradas, capacidade de minima 07 

lugares, todos os itens de segurança exigidos peo CTB. 

Unid/Mês 1 90 R$ 185,00 R$ 16.650,00 

7 
TRATOR TIPO RODA, câmbio manual, a partir de 60 

CV,4X4, com grade de arado. 
Unid/Mês 1 90 R$ 295,00 R$ 26.550,00 

VALOR TOTAL R$ 73.800,00 

 
 

6.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 

incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

CONTRATADA; 

 

6.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, para que se 

complementem os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela CONTRATANTE. 

 

6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos dos serviços efetivamente demandados e prestados. 

 

CLÁUSULA VII- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
7.1- A vigência do contrato deste contrato será de 03 (três) meses a contar do dia 29 de setembro 

do ano 2021 e o término em 31 de dezembro do ano de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da 

lei, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços; 

 
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO 

 
8.2 – A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para acompanhamento e 

fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

 

CLÁUSULA IX- DO PAGAMENTO 
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9.1- OS SERVIÇOS REQUISITADOS E EXECUTADOS SERÃO FATURADOS NO ÚLTIMO 

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; 

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

ordem bancária. 

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 X – DAS PENALIDADES 

 

10.1- A licitante vencedora fica sujeito as disposições dos art. 86, 87 e 88 da lei no 8.666/93; 

  

10.2- A licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial das 

obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades: 

 

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 Primavera/Pa, 

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 Primavera/Pa, 

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. 
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E) Deixar de entregar 

documentação exigida neste 

edital. 

7. Impedimento de licitar com o Município de Primavera/Pa, 

pelo período de 1 (um) ano. 

8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item. 

F) Não mantiver a proposta 

ou desistir do lance. 

9. Impedimento de licitar com o Município de Primavera/Pa, 

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 Primavera/Pa, 

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 Primavera/Pa, 

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. 

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 Primavera/Pa, 

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 Primavera/Pa,  

pelo período de 2 (dois) ano. 

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

correspondente a parte não executada. 

 

10.3- 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 empresa fornecedora dos bens 

também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste edital. 

10.4- 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. 
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10.5- 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. 

10.6- 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. 

10.7- 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 10.1. 

CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 
11.1- Os  órgãos  participantes  e  gerenciador  podem  efetuar  acréscimos  nos  quantitativos 
fixados no contrata do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da 

Lei n° 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA XII– ALTERAÇÕES 

 
12.1.  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, objetivando atender a demanda dos serviços 

do Município durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada através de termo aditivo. 

 
12.2- Os valores dos serviços deste contrato poderão ser a título de reequilíbrio econômico- financeiro, 

mediante pedido formulado pela CONTRATADA e acompanhado de demonstração analítica da 

alteração dos custos (planilha demonstrativa da variação dos preços) e documentos para 

comprovação. 

 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL 
 

13.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
14.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto do presente Pregão Eletrônica SRP n° 
9 / 2 0 2 1 - 0 0 0 4 , correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2021, na 
seguinte dotação: Atividade 2021.041220052.2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito,Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 2021.041210052.2.043 Manut. 
da Sec. Munic. De Administração e Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de 
Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 2021.151221007.2.142 Manutenção da Sec. Munic. De Obras e 
Serviços Urbanos, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 
Atividade 2021.131220052.2.195 Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo, Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 2021.121220403.2.061 
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. 
de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 2021.123610250.2.077 Manut. da Frota de Transporte Escolar do 
Municipio, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 
2021.123610403.2.088 Manut. de Outros Prog. Vinculados ao FNDE, Classificação econômica 
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 2021.123610403.2.089 Manut. do Prog. 
Estadual do Transp. Esc. do Estado do Pará PETE/PA , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 
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Serv. De Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 2021.123610407.2.090 Apoio ao PNATE – Ensino 
Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 
2021.123610407.2.091 Apoio ao Transp. Escolar c/Quota do Salário Educação - QSE, Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 2021.123620408.2.094 Apoio 
ao PNATE – Ensino Médio, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 
Atividade 2021.123650406.2.100 Apoio ao PNATE - Ensino Infantil, Classificação econômica 
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 2021.181220801.2.212 Manut. da Sec. 
Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Rural Sustentável, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 
Serv. De Terc. Pessoa Jurídica. 2021.3610407.2.167 Manut. do Transp. Escolar Ens. Fund. 40%, 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Atividade 
2021.123650401.2.183 Manut. do Transp. Escolar/Educ. Infantil 40%, Classificação econômica 
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 

 
14.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas 

Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

 

CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

 
15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Eletrônico SRP Nº 
9/2021-0004 será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de Primavera/Pará e no Diário 
Oficial da União. 

 

CLÁUSULA XVI – DO FORO 

 
16.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Primavera/Pará, para dirimir todas e 
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1. A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, por assim 
estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 
03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, 
a tudo presentes. 
 

Primavera/PA, em 29 de setembro de 2021. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PARÁ 

CNPJ n° 05.149.141/0001-94 

CONTRATANTE 
 

 

S. LOURENCO PANTOJA 

CNPJ n° 21.487.929/0001-67 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

1-_________________________________                2- ______________________________ 

CPF:                                                                               CPF:  
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