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TERMO DE CONTRATO N.º 58/2019 (5141) 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2019 – PROCESSO N.º 62/2019 

 

Contrato de compras e prestação de serviços firmado 

entre o Município de União da Vitória e ENGEPEÇAS 

EQUIPAMENTOS LTDA. 

 
O Município de União da Vitória, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr. Cruz 

Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito, 

HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula de identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no 

CPF/MF sob n.º 030.419.409-30, a seguir denominado CONTRATANTE e ENGEPEÇAS 

EQUIPAMENTOS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede a Rua Willian Booth, n.º 

2093, Bairro Boqueirão, Município de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n.º 

05.063.653/0001-33, neste ato representado pela Sócia NIVEA MARIA GUISSO GUIA, portadora 

da Cédula de Identidade n.° 4.364.550-1 - SSP/II/PR, inscrita no CPF sob n.° 763.687.189-00, a 

seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato nos termos da 

lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições da 

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços n.º 15/2019, pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 - Fundamenta-se este contrato na Dispensa de Licitação n.o 15/2019 - PMUVA, na Lei Federal 

n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, e na proposta de preços da 

Contratada. 

 

Artigo 24 - Lei 8.666/93 – É dispensável a licitação: 

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários 

à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor 

original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a 

vigência da garantia; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 - Prestação de serviços de mão de obra, revisão e fornecimento de peças, em caráter de 

exclusividade, conforme especificações de fábrica, para três retroescavadeiras hidráulicas marca 

JCB modelo 3CX, séries 2740878, 2740877 e 2740841 de propriedade do Município de União da 

Vitória - Paraná, com a finalidade de manter a durabilidade e operacionalidade dos referidos 

equipamentos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente termo contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Processo de 

Dispensa de Licitação para Compras e Prestação de Serviços n.º 15/2019, juntamente com 

seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 

3.1 - Pela execução do serviço contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor 
total de R$ 71.567,13 (Setenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e treze centavos) 
para a vigência de 12 (doze) meses, incluindo peças de reposição, deslocamento e toda mão de 
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obra necessária à realização dos serviços, conforme especificado abaixo: 
 
 

Lote n.º 01: JCB Mod 3CX 2740878 

 

Valor total do Lote n.º 01: R$ 23.855,71 (Vinte e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e um centavos). 

 

Lote n.º 02: JCB Mod 3CX 2740877 

 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

Página 3 de 5 

 

Valor total do Lote n.º 02: R$ 23.855,71 (Vinte e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta 

e um centavos). 

 

Lote n.º 03: JCB Mod 3CX 2740841 

 

Valor total do Lote n.º 03: R$ 23.855,71 (Vinte e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta 

e um centavos). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - No valor estão incluídas todas as despesas necessárias para a sua 

execução, incluindo encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o serviço 

prestado deste termo contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - Observando a dotação orçamentária, os pagamentos serão efetuados até o 30º dia do mês, 

mediante apresentação de documento hábil. 

 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO 

5.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das 
Dotações Orçamentárias n.º 2.011.3390.39 - 1000 - 86/2019   -   MANUTENCAO GAB DA SEC 
DE TRANSP E SERV PUBLICO  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Os preços ora contratados não sofrerão reajustes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1 - Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato, nas condições 

avençadas, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
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a) Efetuar o pagamento referente a execução dos serviços descritos na cláusula segunda do 

presente termo; 

b) Dar a CONTRATADA condições necessárias à regular execução do Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o serviço na forma e prazo ajustados; 

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da 

execução do presente contrato; 

c) Responsabilizar-se pela boa qualidade dos serviços realizados. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

INADIPLEMENTE CONTRATUAL 

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87, da Lei n.º 8.666/93, sendo 

que em caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa, prevista no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
10.1 - O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-
se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito 
privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
11.1 - A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será 
feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 
documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
12.1 - A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a iniciar em 15/04/2019 e a 
terminar em 14/04/2020. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de vigência à que se refere esta cláusula, poderá ser 
prorrogado, nos termos do Artigo 57°, da Lei n.° 8666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SESSÃO A TERCEIROS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
13.1 - O objeto desta licitação deverá ser cumprido pela CONTRATADA, sendo vedada sua 
prestação por terceiros. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação dos serviços não gera nem implica em vínculo 

empregatício, sendo de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA toda e qualquer 

relação trabalhista e/ou previdenciária que possam surgir.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 8.666/93, e dos Princípios 

Gerais de Direito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 

15.1 - Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do 

Município, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61°, parágrafo 1º 

da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente Contrato. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e 

seus sucessores, em duas vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

União da Vitória - PR, 15 de abril de 2019. 

 

 

 

 

CONTRATADA  CONTRATANTE 

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ n.º 05.063.653/0001-33 

Nivea Maria Guisso Guia 

 

 

 HILTON SANTIN ROVEDA 

RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 

CPF n.º 030.419.409-30 

 

Testemunhas: 

 

  

   

Assinatura e CPF  Assinatura e CPF 

 

 

 

 
O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 


