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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021/PP-PMLA 

 

PROC. ADMIN N° 058/2021-PMLA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2021/PP-PMLA 

O Município de LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ através da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

DO AJURU, e este Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que na forma da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da 

Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei Complementar n°. 123/2006, com as respectivas alterações posteriores e 

demais legislação em vigor, fará realizar licitação na modalidade Pregão na forma PRESENCIAL, do tipo 

menor valor por Lote, visando o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, PESADOS E 

FLUVIAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, 

ORIGINAIS OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE 

BORRACHARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E 

SUAS SECRETARIAS, conforme condição que trata do objeto, mediante as condições estabelecidas neste 

edital e seus anexos que estão disponíveis nos endereços eletrônicos; https://www.tcm.pa.gov.br; 

https://limoeirodoajuru.pa.gov.br; cpllimoeiro2021@gmail.com, com data de abertura da sessão prevista 

para o dia 13 de Dezembro de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, 

localizado na Rua Marechal Rondon, s/nº, Bairro da Matinha, onde os interessados poderão obter cópia no 

endereço acima mencionado, nos horários de 09:00 às 12:00 horas.  

 
1 – DO OBJETO. 

Constitui objeto do presente procedimento o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, 

PESADOS E FLUVIAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E 

ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO 

SERVIÇOS DE BORRACHARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, conforme especificações constantes do 

Anexo I, parte integrante deste edital. 

1.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1.1.2 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU.  

1.1.3 – Será Participantes os seguintes Órgão: 

1.1.3.1 – Secretaria Municipal de Transporte; 

1.1.3.2 – Secretaria Municipal de Educação; 

1.1.3.3 – Secretaria Municipal de Saúde; 

1.1.3.4 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 

1.1.3.5 – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; 

1.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

1.2.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do 

Anexo II e nas condições previstas neste Edital.  

https://www.tcm.pa.gov.br/
https://limoeirodoajuru.pa.gov.br/
mailto:cpllimoeiro2021@gmail.com
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1.2.2. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 

data da sua assinatura. 

2- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:  

2.1. Os licitantes deverão entregar na Sala de Licitações, até a hora e no endereço referido, 02 (dois) 

envelopes com as seguintes indicações externas:  

No primeiro envelope:  

Ao Município de LIMOEIRO DO AJURU-PA 

PREGÃO PRESENCIAL S.R.P. Nº 014/2021-PMLA 

Envelope nº 01 – PROPOSTAS 

Proponente (Nome Completo da Empresa) 

No segundo envelope:  

Ao Município de LIMOEIRO DO AJURU-PA 

PREGÃO PRESENCIAL S.R.P. Nº 014/2021-PMLA 

Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO 

Proponente (Nome Completo da Empresa) 

Após a avaliação dos documentos inclusos no 1º envelope, pela Comissão de Licitação e, não havendo ou 

resolvidos os recursos interpostos, serão abertas e rubricadas por todos os interessados, as propostas 

constantes no 2º envelope. 

3- CREDENCIAMENTO; 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por:  

3.1.1. Se for o Titular da empresa licitante, devendo apresentar:  

a) Cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru da cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial;  

b) Cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru do registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou 

estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de 

eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício, sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

3.1.2. Caso seja um Representante designado pela empresa licitante, deverá apresentar:  
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a) Cópia autenticada por cartório competente do instrumento particular de procuração ou documento 

equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, 

acompanhado de documento de identificação oficial;  

b) Cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru do documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de 

empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, 

bem como da cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial dos proprietários da 

empresa licitante.  

c) ANEXO IV – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso. 

3.1.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante;  

3.2. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 

 3.2. As impugnações ao ato convocatório do certame serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para o recebimento das propostas. 

 3.2.1. Caberá ao pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de vinte e quatro 

horas.  

 3.2.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame.  

4. DA PROPOSTA (Envelope nº 01). 

4.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e elaborada em 01 (uma) via digitada ou 

datilografada, assinada em sua última folha e rubricada nas demais pelo interessado ou seu bastante 

procurador, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. A proposta deverá apresentar também a razão social, o n.º 

do CNPJ-MF da licitante e o nome completo de seu signatário. 

4.2. As propostas deverão conter: 

 a) PREÇO UNITÁRIO proposto para cada item do Lote, expresso em reais, à vista, válido para ser 

praticado desde a data da apresentação da proposta, até o efetivo pagamento. 

b) VALIDADE DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

 OBS: A(s) empresa(s) vencedora(s) terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados do final da sessão, 

para apresentarem suas propostas adaptadas aos valores por ela(s) vencido(s) ao Pregoeiro, com os valores 

devidamente descriminados por item. 

 4.3. Os preços ofertados devem se cotados em moeda corrente nacional, contendo até duas 

casas decimais. 

 4.3. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta e garantia, será implicitamente considerado o 

prazo acima estabelecido. 
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 4.4. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: 

despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais 

e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 

todos os ônus diretos; 

 4.5. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta 

poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim 

concordar. 

 4.6. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o 

interesse público e da Administração. 

 4.7. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a realização dos serviços, objeto 

desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 

interpretação de parte da licitante.  

5. HABILITAÇÃO (envelope nº 02). 

5.1. O envelope nº 02 deverá ser entregue lacrado contendo os todos os documentos de habilitação 

descritos no item 06 deste instrumento convocatório; 

5.2. Todos os documentos relacionados no item 5.1 deverão estar em vigor, ou seja, dentro do prazo de 

validade, sob pena de inabilitação.  

5.2.1. As certidões negativas que não tenham prazo de validade legal expresso no documento ter-se-ão 

como válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão.  

5.3. Os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 

reprográfica sem autenticação, e estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta 

realizada pela Comissão de Licitação. 

6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

6.01.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA. 

6.01.1. No caso de empresário individual: inscrição no caso de empresário individual: inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

6.01.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

6.01.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

6.01.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
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6.01.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

6.01.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

6.01.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;  

6.01.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

6.01.9 Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura Municipal 

(Sede da licitante), com vigência atualizada.  

6.01.10 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão 

Especifica Digital, de todos os atos averbados e Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de 

movimentação e arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido certame com validade 

máximo de 90 (Noventa) dias, a contar da data da sua emissão;  

6.01.11 Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos 

sócios se houver. 

6.02. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.  

6.02.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no cadastro de pessoas físicas, 

conforme o caso, juntamente com a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA);  

6.02.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional.  

6.02.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

6.02.4 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

6.02.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

6.02.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;  

6.02.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
 

 
6 

___________________________________________________________________________________ 
End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

 

incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto com a certidão eletrônica de ações 

trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário.  

6.02.8 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.  

6.02.9 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

6.02.9.1. Será concedido prazo de 05 dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, 

para regularização da restrição, sob pena de inabilitação. 

6.03. CAPADIDADE TÉCNICA 

6.03.1 - A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de atestado de 

capacidade técnica, fornecida por pessoa física ou jurídica comprovando que já prestou ou presta serviços 

dessa natureza;  

6.03.2 - Alvará de Funcionamento Municipal em vigor;  

6.03.03 - Licença de funcionamento emitida pela vigilância sanitária em vigor; 

6.03.4. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar, 

conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:  

6.03.5. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 

executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na 

localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º 

da Lei n. 5.764 de 1971;  

6.03.6 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 

cooperados indicados;  

6.03.7 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do 

serviço;  

6.03.08 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;  

6.03.10 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; e  

6.03.11 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:  

a) ata de fundação;  

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;  
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d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 

reuniões seccionais; e  

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;  

6.03.12 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 

5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador.  

6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

6.4.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do licitante e de âmbito Federal, datada dos últimos 60 (sessenta) dias ou que esteja dentro 

do prazo de validade expresso na própria certidão;  

6.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela junta 

comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na forma da lei , que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do responsável pelas 

informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme 

Resolução CFC nº 1402/2012 e Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 

informações contidas no Balanço Patrimonial.  

6.4.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 

fórmulas:  

Ativo Circulante + Realizável a  

Longo Prazo 

13 LG =_______________________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Total 

__________________________________________________ 

 SG =   Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante  

LC =___________________________ Passivo Circulante 

6.4.4 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 

líquido de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.  
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6.4.5 As empresas recém-constituídas, com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenha 

Balanço Final de exercício, deverão apresentar Balanço de abertura e/ou Demonstração de Resultado 

contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, 

devidamente registrados na Junta Comercial ou registrados eletronicamente na Receita Federal, através do 

sistema SPED Contábil, conforme o caso.  

6.4.6 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:  

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e; 

 (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.  

6.4.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da 

empresa licitante e também de seus sócios majoritários;  

6.4.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

6.4.9 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital.  

6.4.10 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES 

8.1 Feito o credenciamento dos licitantes e na presença delas e demais presentes à sessão pública de 

Pregão, o pregoeiro receberá os envelopes de nº 01-Propostas e º 02- Documentação e procederá a abertura 

dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade quanto ao objeto, classificando o autor da 

proposta de menor preço, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 

em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço. 

8.1.1. As empresas que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado em edital terão as suas propostas 

desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances. 

8.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem 8.1, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 

(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas.  

8.3. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.4. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas,  de forma Sequencial,  a apresentar 

lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente 

de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, 

será realizado o sorteio. 

 8.4.1. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO POR LOTE. 
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 8.4.2 Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes n.º 1 

– Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste edital. 

 8.4.3. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito 

de posterior ordenação das propostas. 

 8.4.4. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado pela Administração. 

 8.4.5 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço 

seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar para 

que seja obtido o preço melhor. 

 8.4.6 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 

2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao 

disposto no item 4.4 deste edital. 

8.4.7 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa 

e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco 

por cento) à proposta de menor valor. 

 8.4.8 Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, detentora da proposta de menor valor, 

poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, 

de menor preço, situação em que será considerada vencedora do certame.  

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO; 

9.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver 

recurso. 

9.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar conforme artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 

9.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro. 

10. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO; 

a) Executar os serviços licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em consonância com a 

proposta de preços; 

b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 
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d) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado 

do contrato ou da nota de empenho; 

e) Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que 

correrão por conta exclusivas do Contratado; 

f) Arcar com prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometida na execução; 

11 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 

11.1. Os serviços deverão ser executado conforme estabelecido no termo de referencia constante no 

ANEXO I deste Instrumento Convocatório. 

12 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS;  

12.2. A aceitação dos serviços, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma e qualidade técnica. 

13 – PAGAMENTO; 

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a realização do serviço, conforme laudos de 

medição  e  mediante apresentação de nota fiscal. 

13.2.  Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

14– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; 

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do 

Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93. 

14.1. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará 

caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou 

cumulativamente: 

a) advertência, por escrito: 

b) multa sobre o valor global da contratação: 

c) Suspensão em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

d) declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

14.1.1.  Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados,  deverá  apresentar justificativa 

por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua 

aceitação. 

14.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite. 

14.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções administrativas. 
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14.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida 

pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta. 

14.1.5.  Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo aplicar 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

14.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor global do contrato. 

14.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos 

à Administração será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 

documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento 

de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato, e das demais cominações legais. 

14.1.8. Caracteriza situação grave, que evidencie dolo ou má fé, será aplicada ao licitante sanção de 

declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração publica, enquanto perdurem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a administração pelos 

prejuízos ressaltantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

14.2.   Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global 

contratado a título de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no 

cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual. 

14.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da 

CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

14.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior. 

14.4.   A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impede que a CONTRATANTE 

aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 14.1. 

14.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de 

processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

15 – CONTRATO; 

15.1. A respectiva secretaria, convocará no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, o licitante que tiver 

apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, quando necessária a contratação, sob pena de 

decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93. 
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15.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato serão adotados os procedimentos para cancelamento 

da ata por inexecução, nos termos da lei. 

16 – RESCISÃO; 

A rescisão das obrigações decorrentes do presente pregão se processará de acordo com o que estabelece os 

artigos da Lei  

17 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS; 

17.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações constantes da lei-de-

meios em execução; 

02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0002.2.017.000 – Manutenção da secretaria Municipal de Administração. 

02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. 

20.122.0011.2.049.000 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 

26.122.0008.2.060.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte; 

02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

12.122.0006.2.068.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação; 

12.361.0006.2.083.0000 Manutenção do Ensino Fundamental; 

12.361.0006.2.086.0000 Manutenção do Transporte Escolar Financ. c/ Salário Educação – QSE; 

12.361.0006.2.088.0000 Manutenção do PNATE – Ensino Fundamental; 

12.361.0006.2.095.0000 Manutenção do Programa do Transporte Escolar do Pará – PETE/Pará; 

12.361.0006.2.096.0000 Manutenção de Outros Programas de Educação; 

12.362.0006.2.101.0000 Manutenção do PNATE – Ensino Médio; 

12.365.0006.2.108.0000 Manutenção do PNATE – Educação Infantil 

03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

08.243.0004.2.123.0000 Manutenção de Programa Criança Feliz 

08.243.0004.2.124.0000 Manutenção do Programa de Combate ao abuso e a exploração sexual de criança e 

adolescente; 

08.244.0004.2.130.0000 Manutenção de Lancha da Assistência LAS/PBV; 

08.244.0004.2.131.0000 Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família – CRAS/PAIF/PBF; 

08.244.0004.2.135.0000 Manutenção de Outras de Ações de Proteção Social Básica – SUAS; 
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08.244.0004.2.136.0000 Manutenção do Programa Bolsa Família Cadastro Único; 

08.244.0004.2.142.0000 Manutenção de Centro de Referencia Especializado – CREAS; 

08.244.0004.2.143.0000 Manutenção do Centro de Referencia da Assistência Social – CRAS; 

08.122.0004.2.116.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 

08.243.0004.2.121.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; 

04.01 – Fundo Municipal de Saúde. 

10.122.0005.2.149.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

10.122.0005.2.164.000 – Manutenção da UBS Fluvial;   

ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

18 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços e das condições 

previstas neste Edital. 

A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá Vigência de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua publicação na Imprensa Oficial. 

18.01 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

18.01.1 - Homologado o resultado desta licitação, o “Órgão Gerenciador”, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará o licitante vencedor para 

assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

18.01.2 - O Preço Registrado e a indicação dos respectivos fornecedores (licitantes vencedores) serão 

divulgados em Diário Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado do Pará ficarão disponibilizados 

durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 

18.01.3 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru a firmar 

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do Objeto 

deste Edital, obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada à beneficiária do Registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições; 

18.01.4 - É obrigatória a assinatura da Ata de Registro de Preços pelas partes envolvidas, tanto físico 

quanto através de certificação digital - E-CNPJ, aplicando-se em caso de descumprimento, as sanções 

previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

18.02 - DO GERENCIAMENTO E DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.02.1 - A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru será o Órgão responsável (Gerenciador) pelos atos 

de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
 

 
14 

___________________________________________________________________________________ 
End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

 

solicitado pelos Órgãos Usuários, respeitada a ordem de classificação e os quantitativos a serem adquiridos, 

os fornecedores para as quais serão emitidos os pedidos. 

18.02.2 - Entende-se por Órgão Usuário, qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que não 

tenha participado do certame licitatório; 

18.02.3 - Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento 

estabelecido na Ata de Registro de Preços será indicada a segunda e, assim sucessivamente, podendo ser 

indicadas mais de uma, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior à 

capacidade do licitante da vez. 

18.02.4 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

“Órgão Gerenciador”, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/1993 e decreto federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 

relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços; 

18.02.5 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não da adesão, não podendo exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

18.03 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.03.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 

65, da Lei n° 8.666/1993. 

18.03.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo do Objeto registrado, cabendo a Prefeitura Municipal de Limoeiro do 

Ajuru “Órgão Gerenciador” promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

18.03.3- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, a PMLA deverá: 

18.03.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

18.03.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

18.03.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

18.03.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o “Órgão gerenciador” poderá: 

18.03.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das Sanções Administrativas 

previstas neste Edital, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

18.03.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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18.03.10 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da negociação não poderão ultrapassar aos 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor original constante da 

Proposta do fornecedor e o preço máximo estimado pela Prefeitura municipal de Limoeiro do Ajuru, 

constante no Termo de Referência - Anexo I; 

18.03.11 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles 

apurados pela PMLA para o Item; 

18.03.12 - Não havendo êxito nas negociações, o “Órgão Gerenciador” deverá proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

18.04 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE  

18.04.1 - O fornecedor terá seu Registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento (Anexo V deste Edital), no prazo mínimo de 05 

(cinco) dias úteis, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

d) Tiver presentes razões de interesse público. 

e) O cancelamento de Registro, nas hipóteses previstas no Subitem Anterior, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente do “Órgão Gerenciador”; 

f) O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de 

força maior, devidamente comprovados; 

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o “Órgão Gerenciador” fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos fornecedores a nova ordem de Registro. 

18.05 - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS  

18.05.1 - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente: 

18.05.2 - Por decurso do prazo de vigência; 

18.05.3 - Quando não restarem fornecedores registrados. 

18.06 – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA CONTRATAÇÃO. 

18.06.1 - Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade de 

débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação 

por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
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18.06.2 -Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 

notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o 

subitem 2 deste item 18.06, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 

vigência, sob pena da contratação não se realizar. 

18.06.3 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru – Sala da CPL, localizada à Rua Marechal 

Rondon, s/nº, Matinha /PA, para assinar a ata de registro de preços. 

18.06.4 - A ata de registro de preços será celebrada com duração de até 12 (doze) meses. 

18.06.7 -Eventuais Aditivos serão celebrados na forma da Lei. 

18.06.7 -A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o faça 

mediante documento escrito, recebido pela Contratante em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do 

contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência. 

18.06.8 - As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos 

termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal  n. 8.666/1993. 

18.06.9 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará 

à contratada direito a qualquer espécie de indenização. 

18.06.10 - Não obstante o prazo estipulado neste edital, a vigência contratual nos exercícios subsequentes 

ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos 

aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas. 

18.06.11 – A disponibilização dos veículos deverá ter início a partir da data de assinatura do contrato e/ou 

recebimento da nota de empenho. 

18.07 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

18.07.1 - A Administração poderá aplicar ao Contratado, assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 

(cinco) dias, as seguintes penalidades: 

18.07.2 - Advertência; 

18.07.3 - Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega 

do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem 

encaminhada pela Administração; 

18.07.4 - Multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 

decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

18.07.5 - Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a cinco anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 

total do fornecimento, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; 

18.07.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

18.07.7 - Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 

amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimação, a 

respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta por cento). 

18.07.8 - Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de advertência ou suspensão temporária de participação e 

impedimento de contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

18.08 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

18.08.1 – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

18.09 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.09.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.09.2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e licitantes presentes. 

18.09.3 – Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

18.09.4 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 

rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.09.5 – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, serão 

publicados em imprensa oficial. 

18.09.6 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada na Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru – Sala da CPL, localizada à Rua Marechal 

Rondon, s/nº, Centro, Limoeiro do Ajuru-Pará, durante 30 (trinta) dias após a publicação do contrato, 

findos os quais poderão ser destruídos. 

18.09.7 – Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

18.09.8 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 1 (um) dia 

útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

18.09.9 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

18.09.10 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

19 – DOS ANEXOS. 
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Integram o presente edital: 

19.1 – ANEXO I – Termo de Referência  

19.2 - ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços.  

19.3 - ANEXO III – Minuta de Contrato. 

19.4 - ANEXO IV – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

Limoeiro do Ajuru, 26 de Novembro de 2021. 

 

 

CLAUBER BARROS FERNANDES 

PREGOEIRO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021-PMLA 
 

1 – OBJETO: 

Registro de Preço para futura e eventual contratação de serviços continuados de manutenção dos 

veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, com fornecimento de 

peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, incluindo serviços de 

borracharia, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência. 

2 - JUSTIFICATIVA  

Tendo em vista a inexistência, no quadro de servidores desta Prefeitura de mão de obra especializada 

e de instalações apropriadas, faz-se necessária a contratação de empresa para prestação, sob 

demanda, dos serviços ora propostos, com fornecimento de todas as peças, ferramentas e mão de 

obra para a manutenção dos veículos que compõem a frota, de modo a mantê-los em perfeitas 

condições de uso e sem riscos aos usuários. 

3 - DA TERMINOLOGIA  

Para o fiel cumprimento dos serviços contratados, serão adotadas as seguintes definições:  

3.1 Manutenção: conjunto de atividades realizadas com a finalidade de conservar ou recolocar o 
veículo em condições ideais de funcionamento, por meio de manutenções periódicas preventiva e 
corretivas, incluindo serviços de borracharia.  

3.2 Manutenção preventiva (periódica): sistemática regular de revisões com o intuito de proporcionar 
as melhores condições de desempenho do veículo no tocante ao seu funcionamento, rendimento e 
segurança, contemplando a prevenção de defeitos que possam resultar na indisponibilidade do 
mesmo. Devem obedecer às determinações existentes no manual de cada fabricante. Os serviços que 
exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante prévia autorização do Gestor ou da Comissão 
de Fiscalização do Contrato.  

3.3 Manutenção corretiva: atividade que visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado 
ou com funcionamento debilitado em razão de defeitos e desgastes originados pelo uso ou outra 
falha. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante prévia autorização do 
Gestor ou da Comissão de Fiscalização do Contrato.  

3.4 Mecânica Geral: consiste nos serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, sistema de 

injeção, velas, bombas, sistema de freios, embreagem, suspensão, direção, troca de óleo e filtros, 

sistema elétrico e todos os outros serviços afins. 

3.5 Lanternagem: consiste nos serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, para-choques, 
carrocerias em alumínio (tipo baú), solda em geral e todos os outros serviços afins.  

3.6 Pintura / Estufa: consiste nos serviços de pintura automotiva externa ou interna, com polimento, 
enceramento, com secagem rápida e todos os outros serviços afins.  
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3.7 Tapeçaria: consiste nos serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura interna do 
veículo, bem como a parte mecânica do funcionamento dos bancos, portas, cintos de segurança, 
borrachas das portas e todos os outros serviços afins.  

3.8 Sistema Elétrico: consiste no serviço de substituição ou conserto de partes elétricas dos veículos 
(bateria, alternador, velas e cabos de ignição, vidros elétricos, limpadores de para-brisa e outros).  

3.9 Sistema Hidráulico: consiste nos serviços de substituição ou conserto nos sistemas hidráulicos dos 
veículos (freios, direção e outros).  

3.10 Borracharia completa: consiste em reparos permanentes em pneus conforme especificações da 
ABNT, troca de pneus, colocação de rodas, calotas e todos os outros serviços afins.  

3.11 Balanceamento, Alinhamento e Cambagem: consiste nos serviços de regulagem do sistema de 
rodagem do veículo e todos os outros serviços afins.  

3.12 Suspensão: consiste nos serviços de troca de amortecedores, estabilizadores, coifas, batentes, 
molas, pivôs, barra de direção e todos os outros serviços afins.  

3.13 Instalação de Acessórios: consiste nos serviços de instalação de qualquer acessório indispensável 
ao funcionamento ou segurança dos veículos, acessórios de som e imagem, bem como películas 
automotivas ou outros afins.  

3.14 Vidraceiro: consiste nos serviços de substituição ou reparo dos vidros frontal, traseiro e laterais, 
retrovisores, borrachas dos vidros, polimento dos para-brisas e todos os outros serviços afins.  

3.15 Ar condicionado: consiste nos serviços de reparo do sistema de resfriamento do ar do interior do 
veículo, inclusive troca de gás, conserto e substituição do compressor, higienização, troca de 
componentes eletrônicos, filtros de cabine/pólen e todos os outros serviços afins.  

3.16 Troca de Óleo: consiste nos serviços de fornecimento e troca de óleo do motor, do câmbio e da 

direção hidráulica, com substituição dos filtros de óleo. 

4 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1 O serviço de manutenção veicular inclui:  
4.2 Mão de obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação de veículos.  

4.3 Fornecimento de peças novas, originais ou similares de primeira linha e sem uso prévio e materiais 
específicos a serem utilizados na prestação dos serviços referidos no subitem anterior.  

4.4 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados levando-se em 
consideração o seguinte:  

4.4.1 A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e 
de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da CONTRATANTE, bem 
como quando houver a necessidade decorrente de imprevistos (panes mecânicas, elétricas, casos 
fortuitos, motivos de força maior) observando-se o seguinte:  
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a) A manutenção preventiva deverá ocorrer de forma planejada e periódica por meio de 
procedimentos necessários ao bom funcionamento e à segurança dos veículos, baseada no PLANO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA a ser apresentado à CONTRATANTE no máximo de 20 (vinte) dias após a 
assinatura do Contrato, considerando as informações prestadas pelo Gestor e/ou Comissão de 
Fiscalização, verificação dos automóveis e orientações dos manuais dos veículos;  

b) As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos 
pelos fabricantes nos Manuais de Proprietário, analisado o interesse da Administração em sua 
execução;  

c) A manutenção preventiva deverá ser organizada através de fichas padronizadas de controle, além 
de outros expedientes julgados adequados pela CONTRATADA, em conformidade com as orientações 
técnicas de cada fabricante.  

4.4.2 A CONTRATADA deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo máximo 
de 2 (dois) dias da entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do serviço pelo Gestor 
do Contrato e/ou Comissão de Fiscalização.  

4.4.3 O orçamento deverá conter, no mínimo:  
a) Quantidade de horas necessárias para a prestação de serviços, valor unitário da Hora Técnica de 
Manutenção (ofertado pela CONTRATADA) e valor total da mão de obra;  

b) Valor das peças novas, originais ou similares de primeira linha, e sem uso prévio e materiais 

específicos a serem utilizados na execução dos serviços referidos no item anterior; 

c) Excepcionalmente, mediante justificativas por parte da CONTRATADA, poderá ser autorizada pelo 
Gestor ou Comissão de Fiscalização, a substituição por peça genuína.  

4.4.4 O encaminhamento do veículo até as dependências da CONTRATADA será de responsabilidade 
do CONTRATANTE. Ainda:  
a) A CONTRATADA poderá dirigir os veículos do CONTRATANTE para a realização de testes, com 
observância à legislação de trânsito e, sobretudo, contanto que o condutor esteja habilitado, nos 
termos da Lei vigente;  

b) Caberá à CONTRATADA a responsabilidade financeira e pontuação pelas multas aplicadas por 
infrações à legislação de trânsito, bem como por eventuais danos aos veículos mantidos sob sua 
guarda;  

4.5 As peças e acessórios, além de serem novos, originais ou similares de primeira linha e sem uso, 
deverão ter garantia de fábrica/montadora, e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no 
orçamento da CONTRATADA.  

4.6 As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser apresentados ao CONTRATANTE, 
no ato do recebimento do veículo devidamente consertado.  
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4.7 O prazo limite para os serviços serem executados pela CONTRATADA nos veículos do CONTRATANTE 
será de 05 (cinco) dias úteis da aprovação do orçamento pelo Gestor ou Comissão de Fiscalização, salvo 
justificativa prévia por parte da CONTRATADA e aceitação pela CONTRATANTE.  

4.8 Os serviços de retífica, lanternagem, pintura e capotaria serão executados no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, salvo justificativa prévia por parte da CONTRATADA e aceitação pelo CONTRATANTE.  
a) Verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, a 
CONTRATADA deverá refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir o que for necessário, 
às suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis mediante justificativas e concordância 
do CONTRATANTE.  

4.9 Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser prestados de forma ininterrupta e, no 
mínimo, em dias úteis das 8h às 18h.  

4.10 A CONTRATADA deverá fornecer números de telefone fixos e celulares ou quaisquer outras 

formas de comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular. 

4.11 O óleo utilizado nas trocas de óleo do motor, câmbio e direção hidráulica devem seguir as 
especificações estabelecidas ou recomendadas pelos fabricantes dos veículos.  

4.12 Todo serviço somente será realizado após autorização do Gestor do Contrato ou Comissão de 
Fiscalização, mediante prévio orçamento da CONTRATADA.  

4.13 Os materiais de consumo utilizados nos reparos, dentre outros de uso corriqueiro, indispensáveis 
para manutenção dos veículos objeto deste termo, estão incluídos no valor do contrato e seu 
fornecimento não acarretará ônus ao CONTRATANTE.  

4.14 Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a CONTRATADA deverá 
providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo de 5 
(cinco) dias.  

4.15 A CONTRATADA deverá manter registro das ocorrências em formulário próprio, onde conste, no 
mínimo, a identificação do veículo, a data da manutenção, horário de início e término dos serviços, 
nome do funcionário que efetuou os serviços, estado da carroceria do veículo, indicando os pontos em 
que houve algum dano, nível de tanque de combustível, quilometragem indicada no odômetro, 
acessórios (rádio, antena, extintor, chave de roda, triângulo, macaco, etc.), sendo uma via entregue ao 
CONTRATANTE no ato da entrega do veículo e a outra na retirada.  

4.16 A CONTRATADA deverá, após a manutenção, encaminhar ao Gestor do Contrato e/ou à Comissão 
de Fiscalização, no prazo máximo de 2 (dois) dias, relatório de assistência técnica, com todas as falhas 
do veículo, numeradas, contendo termos de abertura e encerramento do serviço, onde serão anotados 
os dados relevantes, discriminando todos os itens revisados, consertados e substituídos, e, ainda, os 
diagnósticos técnicos referentes aos problemas que ocasionaram tais defeitos.  

4. 17 As propostas devem ser apresentadas para o valor da hora da mão de obra de acordo com 
cada lote, os quais estão divididos da seguinte forma: 
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LOTE 1 - MOTOCICLETAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR DA MÃO DE OBRA POR HORA 

TRABALHADA (R$) 

01 

Serviço de manutenção preventiva e  

corretiva compreendendo: mecânica, 

elétrica, eletrônica, retifica do motor,  

lanternagem,  pintura  parcial  e  geral  com 

revitalização, capotaria, serviços de direções 

e rodas (montagem/desmontagem e 

reparos de pneus rados, desempenamento 

de rodas), lavagens simples e geral, 

lavagens de bancos, lubrificação; 

R$ 108,33 

 
 

 
LOTE 2 – VEICULOS DE PEQUENO PORTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR DA MÃO DE OBRA POR HORA 

TRABALHADA (R$) 

01 

Serviço de manutenção  preventiva  e  

corretiva compreendendo:  mecânica,  

elétrica,  eletrônica,  Ar Condicionado,  

retifica do motor, lanternagem, pintura 

parcial e geral com revitalização, capotaria, 

serviços de direções e rodas 

Montagem/desmontagem e reparos de 

pneus  furados,  Alinhamento  de  direções  

e  rodas, cambagem, cárter, 

balanceamento,  desempenamento de 

rodas e colunas), lavagens simples e geral, 

lavagens de bancos e forros, lubrificação;  

R$ 124,00 

 
 

 
LOTE 3 – VEICULOS ULTILITÁRIOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR DA MÃO DE OBRA POR HORA 

TRABALHADA (R$) 
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01 

Serviço de manutenção preventiva e  

corretiva compreendendo:  mecânica,  

elétrica,  eletrônica,  Ar Condicionado,  

retifica do motor, lanternagem, pintura 

parcial e geral com revitalização, capotaria, 

serviços de direções e rodas 

(montagem/desmontagem e reparos de 

pneus furados, Alinhamento de direções e 

rodas, cambagem, cárter, balanceamento, 

desempenamento de rodas e colunas), 

lavagens simples e geral, lavagens de 

bancos e forros, lubrificação; 

R$ 160,00 

   
LOTE 4 – MÁQUINAS PESADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR DA MÃO DE OBRA POR HORA 

TRABALHADA (R$) 

01 

Serviço de manutenção preventiva e 

corretiva compreendendo: mecânica, 

elétrica,  eletrônica,  Ar Condicionado,  

retifica do motor, lanternagem, pintura 

parcial e geral com revitalização, capotaria, 

serviços de direções e rodas 

montagem/desmontagem e reparos de 

pneus furados, Alinhamento de direções e 

rodas, lavagens simples e geral, lavagens de 

bancos e forros, lubrificação e 

engraxamento; 

R$ 256,67 

 
 

 
LOTE 5 – VEÍCULOS FLUVIAIS (Lanchas) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR DA MÃO DE OBRA POR HORA 

TRABALHADA (R$) 

01 

Serviço de manutenção preventiva e 

corretiva compreendendo: mecânica, 

elétrica, eletrônica, retifica do motor, 

lanternagem, pintura  parcial  e  geral  com 

revitalização, capotaria, serviços de 

direções, (lavagens simples e geral, lavagens 

R$ 256,67 
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de bancos, lubrificação); 

 

5 DISPOSIÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS:  

5.1 Todas as peças e acessórios aplicados nos veículos deverão ser novos, originais do fabricante ou 
similares de primeira linha e sem uso prévio;  
a) Excepcionalmente, mediante justificativas por parte da CONTRATADA, poderá ser autorizada pelo 
Gestor ou Comissão de Fiscalização, a substituição por peça genuína.  

5.2 As peças e acessórios, além de serem novos, originais ou similares de primeira linha e sem uso, 
deverão ter garantia de fábrica/montadora, e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no 
orçamento da CONTRATADA.  

5.3 Quando houver necessidade de substituições de acessórios, componentes, partes e peças de 

reposição, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento ao Gestor do Contrato e/ou à Comissão de 

Fiscalização, que por sua vez: 

a) Fará os levantamentos necessários à comprovação do preço praticado pela CONTRATADA e 
autorizará a execução dos serviços de reposição ou;  

b) Quando o Gestor do Contrato e/ou Comissão de Fiscalização entender que os preços praticados 
pela CONTRATADA são desproporcionais ou manifestamente elevados em relação ao mercado, 
negociará diretamente com a CONTRATADA alternativas para execução do serviço, desde que sejam 
mantidas as garantias previstas no item 6.1;  

c) Caso a negociação do item não seja possível ou razoável para qualquer das partes, a CONTRATADA 
declinará formalmente da execução do serviço e o Gestor do Contrato e/ou a Comissão de Fiscalização 
poderão adotar outros procedimentos previstos na legislação para a execução do serviço.  

5.4 A CONTRATADA deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos, 
fornecendo toda e qualquer informação ao Gestor do Contrato e/ou Comissão de Fiscalização, para 
acompanhamento da execução contratual, tais como:  
a) Apresentar cópia dos documentos fiscais de compra de peças e acessórios adquiridos e 
efetivamente utilizados nos veículos da frota do CONTRATANTE;  

b) Apresentar ao Gestor do Contrato e/ou à Comissão de Fiscalização, as peças e acessórios que foram 
substituídos devido a reparos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA seu descarte, observadas 
as disposições ambientais vigentes.  

5.5 Do fornecimento e instalação de pneus:  
a) A CONTRATADA deverá efetuar a substituição de pneus conforme os preceitos das normas vigentes, 
segundo o que determinam os manuais dos fabricantes e sempre que um defeito de força maior ou 
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desgaste exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor do Contrato e/ou 
Comissão de Fiscalização;  

b) Os pneus deverão ser novos, não reformados/recauchutados ou remoldados, de acordo com as 
normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e índice de carga, conforme recomendação do 
fabricante.  

5.6 Dos serviços de geometria:  
a) A CONTRATADA deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagem de forma que garanta a 
segurança e a estabilidade do veículo;  

b) A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, após a execução dos serviços de geometria nos 

veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos propostos para a 

solução de outros problemas porventura detectados. 

5.7 Dos serviços de balanceamento de rodas: a CONTRATADA deverá executar o balanceamento das 
rodas, bem como correções pertinentes ao serviço.  

5.8 Dos serviços de revisão do sistema de transmissão: os serviços de revisão do sistema de 
transmissão consistem na verificação e correção dos níveis de óleo da caixa de câmbio, folgas, juntas 
homocinéticas, coifas, e outros afins.  

5.9 Dos serviços de revisão do sistema de direção: consistem na verificação e execução de ajustes nos 
parafusos, regulagem e conferência de terminais, barra de direção, bomba de direção, folgas, correia 
da bomba, caixa de direção e outros.  

5.10 Dos serviços de revisão do sistema de freios: consistem em regulagem de freio, verificação do 
desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de servo-
freio, cilindros de freio, cilindro mestre e auxiliares, freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas) 
e outros.  

5.11 Dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: consistem em exame do radiador, 
verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros.  

5.12 Dos serviços de revisão de motor: consistem na verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de 
combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.  
a) Todo serviço de troca de óleo do motor deve incluir a substituição do filtro de óleo.  

5.13 Dos serviços de revisão do sistema de suspensão: consistem em verificação das molas, 
amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra estabilizadora, 
rolamentos e outros.  

5.14 Dos serviços de revisão do sistema elétrico: consistem na verificação, conserto e/ou substituição 
quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo acessórios de sinalização e 
outros.  
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5.15 Dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: deverão ser realizados sempre que for 
demandando, mediante orçamento aprovado pelo Gestor e/ou Comissão de Fiscalização.  

5.16 Dos serviços de substituição dos vidros: deverá ocorrer a substituição dos vidros e espelhos 
sempre que necessário, visto não se poder prever a necessidade de sua ocorrência.  

5.17 A proposta para troca de óleos lubrificantes e/ou filtros diversos deverá incluir o preço fechado 

dos produtos e serviços, conforme prática do mercado. 

6 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS  
6.1 A CONTRATADA deverá conceder garantia dos serviços e peças, na seguinte conformidade:  
a) Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, contados da efetiva prestação dos serviços, 
no mínimo 06 (seis) meses;  

b) Para os serviços de alinhamento de direção e balanceamento, contados da efetiva prestação dos 
serviços, no mínimo 03 (três) meses;  

c) Para os serviços de lanternagem e pintura, contado da efetiva prestação dos serviços, no mínimo 12 
(doze) meses;  

d) Para as peças, componentes e acessórios, contados a partir da data da efetiva instalação no veículo, 
no mínimo 03 (três) meses;  

e) Para os serviços em motor, câmbio e suspensão, contados a partir da data da efetiva prestação dos 
serviços, no mínimo 6 (seis) meses.  

7 - DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

7.1 A localização das instalações físicas da CONTRATADA não poderá distar mais de 7 (sete) 
quilômetros da Sede do CONTRATANTE, com endereço na Avenida Rangel Pestana, 315, São 
Paulo/Capital.  

a) Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser prestados em dias úteis, no período de 
8h às 18h;  

b) A CONTRATADA deverá, no ato da assinatura do contrato e durante seu prazo de execução, 
comprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil com cobertura para roubo, furto e 
demais danos aos veículos que estiverem sob sua custódia;  

c) A CONTRATADA deverá, através da ferramenta Rotas do site Google Maps, comprovar a distância 
máxima de 7 (sete) quilômetros entre a localização de suas instalações físicas e a Sede do 
CONTRATANTE, independentemente do trajeto.  

7.2 Possuir instalações físicas próprias com equipamentos, ferramentas e técnicos especializados para 
execução dos serviços contratados, dentre eles, no mínimo:  
a) Equipamento para alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem;  
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b) Equipamento para limpeza do sistema de injeção, scanner e outros necessários à execução dos 

serviços afins; 

c) No mínimo 3 (três) equipamentos (elevadores e/ou rampas) para elevação dos veículos com 
capacidade mínima adequada à realização dos serviços.  

7.3 Arcar com os ônus decorrentes da utilização de materiais, equipamentos, ferramentas ou produtos 
utilizados na execução dos serviços, sem possibilidade de ressarcimento pelo CONTRATANTE.  

7.4 Possuir instalações físicas próprias com área pavimentada suficiente para atendimento da frota 
descrita neste Termo de Referência, sendo vedada a utilização de vias públicas para o estacionamento 
dos veículos.  

7.5 Adotar todos os procedimentos necessários a preservar a integridade e segurança dos veículos sob 
sua guarda.  

7.6 Designar formalmente e manter um representante, ou preposto, a fim de prestar esclarecimentos 
e atender às solicitações que surgirem durante a execução do contrato.  

7.7 Possuir instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto da licitação.  

7.8 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento de 
materiais e prestação de serviços.  

7.9 Executar fielmente, dentro dos prazos previstos, todos os serviços que lhe foram confiados, em 
observância com as normas técnicas e em conformidade com as especificações de fábrica, bem como 
em consonância com as determinações do Gestor de Contrato e da Comissão de Fiscalização do 
CONTRATANTE.  

7.10 Manter os veículos e seus acessórios, além dos equipamentos necessários ao funcionamento 
daqueles, em condições normais de funcionamento, procedendo a exames periódicos nos mesmos, 
ajustando os dispositivos de segurança, demais peças e componentes, mediante manutenção 
preventiva, corretiva e assistência técnica de forma a mantê-los em bom funcionamento e dentro dos 
padrões exigidos pela legislação de trânsito, além das obrigações legais e regulamentares.  

7.11 Submeter à aprovação, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados do ingresso dos veículos na 
oficina, os orçamentos solicitados, discriminando de forma clara padronizada e detalhada os serviços a 
serem executados bem como as peças, componentes, acessórios, trocas de óleo e materiais a serem 
fornecidos, observando-se, na formulação dos preços, os valores compatíveis com o mercado e 
especificados no contrato.  

7.12 Executar os serviços especificados somente quando do recebimento de Ordem de Serviço pelo 
CONTRATANTE.  

7.13 Prestar os serviços objeto do presente Contrato dentro de elevados padrões, empregando e 
fornecendo peças, componentes, acessórios, trocas de óleo e materiais recomendados pela montadora, 
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bem como observar rigorosamente as especificações técnicas e a regulamentação aplicável, executando 
todos os serviços com esmero e perfeição, refazendo tudo quanto for impugnado pela Comissão de 
Fiscalização e/ou Gestor do contrato, quer em razão do material, quer da mão de obra.  

7.14 Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, laudo técnico concernente às condições de 
veículos ou componentes que o integrem, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
solicitação.  

7.15 Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente identificado.  

7.16 Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE sobre os serviços executados.  

7.17 Fornecer a seus empregados os equipamentos de segurança (EPI’s) que se fizerem necessários 
para execução dos serviços, e fiscalizar o seu uso.  

7.18 Manter em boas condições veículos, instalações e equipamentos necessários ao atendimento dos 
serviços ora contratados.  

7.19 Conservar e guardar com extrema responsabilidade e cuidado os veículos do CONTRATANTE em 
sua oficina durante a prestação de serviços.  

7.20 Informar ao CONTRATANTE quaisquer danos causados a quaisquer de seus bens.  

7.21 Responsabilizar-se pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do 
CONTRATANTE ou de terceiros, inclusive danos à integridade física das pessoas, originados direta ou 
indiretamente da execução deste Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos ou 
representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro de 30 
(trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.  

7.22 Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.  

7.23 Executar o serviço atendendo aos parâmetros definidos pelas normas da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, ou, na falta dessas, de acordo com normas plenamente reconhecidas 
pelo fabricante.  

7.24 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho e as normas de 
segurança do trabalho, fornecendo a seu pessoal equipamento individual de segurança, orientando e 
fiscalizando o uso, conforme determinações constantes nas normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho.  

7.25 Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes.  
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7.26 Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originários da 

contratação, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, 

importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada. 

7.27 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
sobre resíduos sólidos.  

7.28 Manter cadastros atualizados para os veículos, onde serão registradas as correções e 
substituições de peças, com o fim de permitir ao CONTRATANTE avaliar as frequências daqueles 
serviços e reposições de peças.  

7.29 Fornecer ao CONTRATANTE relatório técnico mensal com a descrição de todos os serviços 
executados, contendo inclusive a relação das peças substituídas, ou sempre que solicitado, 
encaminhando cópia para a fiscalização do CONTRATANTE.  

7.30 Registrar as ocorrências em formulário próprio (Livro de Ocorrências), onde constem, no mínimo, 
as seguintes informações:  

a) Identificação do veículo;  
b) Data da manutenção;  
c) Horário do início e do término dos serviços;  
d) Nome do funcionário da CONTRATADA que efetuou os serviços;  
e) Problema apresentado;  
f) Recebimento dos serviços pelo CONTRATANTE.  

7.31 Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais, acessórios e avarias causadas por 
seus empregados ou preposto aos bens do CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada 
sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93.  

7.32 Quando necessário, disponibilizar profissional competente para acompanhar o representante do 
CONTRATANTE na realização de “prova de rua”, quando os serviços efetuados serão testados com o 
veículo trafegando.  

7.33 Todo e qualquer assunto relativo à execução do contrato deverá ser tratado e negociado com o 
Gestor e/ou Comissão de Fiscalização do Contrato, sem que haja ingerência de terceiros não 
credenciados para tal fim.  

8. DA LOGÍSTICA REVERSA  

No que for aplicável, considerando a natureza do objeto e a necessidade de destinação 
ambientalmente adequada, a CONTRATADA adotará o procedimento de logística reversa, em 
atendimento à legislação pertinente, especialmente: artigos nºs 31 a 33 da Lei nº 12.305/2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 de 
dezembro de 2010.  

9 DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  
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9.1 A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de 

desperdício/menor poluição, tais como: 

a) racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes e substituição de substâncias 
tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;  

b) usar produtos de limpeza e conservação de superfície e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;  

c) respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
sobre resíduos sólidos e desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em 
suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias;  

d) Adotar procedimento ambientalmente adequado para o descarte de materiais potencialmente 
poluidores provenientes dos serviços (sucata), tais como: pilhas, baterias, lâmpadas, circuitos 
impressos, lubrificantes, etc. que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus 
compostos ou outros elementos tóxicos, remetendo-os, sem ônus para o CONTRATANTE, para os 
estabelecimentos que as comercializam, empresas de reciclagem ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias;  

e) Abster-se de utilizar as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou 
rejeitos: lançamento in natura a céu aberto; queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e 
equipamentos não licenciados para essa finalidade; deposição inadequada no solo; deposição em 
áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a inundação; lançamentos em sistemas de 
redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telecomunicações e 
assemelhados; infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de controle 
ambiental estadual competente;  

f) A fiscalização poderá solicitar a qualquer tempo a comprovação do descarte adequado dos materiais 
sob pena da aplicação de sanções;  
g) Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras 
disposições legais, federais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os 
processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de 
negligência, imprudência ou imperícia quantos às precauções exigidas no trabalho ou da utilização de 
materiais na execução dos serviços;  

h) Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da 

contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo 

respectivo fabricante ou importador, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, nos 

termos da legislação aplicável, a exemplo da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010, artigo 

33, inciso III, da Lei n° 12.305, de 2010– Política Nacional de Resíduos Sólidos e artigos 1° e 9° da 

Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata; 
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i) Aplicar a legislação vigente quanto ao recolhimento, armazenamento, coleta e destinação do óleo 
lubrificante usado ou contaminado, especialmente as previsões do artigo 18 da Resolução CONAMA n° 
362, de 23/06/2005, e legislação correlata;  

j) Providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originárias da contratação, para fins de 
repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação ambientalmente 
adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012 e atualizações, conforme 
artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da 
Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008 e atualizações, e legislação correlata;  

k) Utilizar na execução dos serviços, baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, 
cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de 
produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08 com atualizações, de 03/09/2012;  

l) Efetuar o recolhimento do produto ou embalagem oriundos da prestação dos serviços, para fins de 
destinação final ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, conforme artigo 33 da Lei n° 12.305, de 2010, artigos 13 a 32 do Decreto n° 7.404, de 
2010 e legislação correlata;  

m) Não utilizar na execução dos serviços, de qualquer das Substâncias que Destruam a Camada de 
Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, 
ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos 
essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 
2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000 e legislação correlata;  

n) Providenciar o recolhimento dos recipientes de tintas, vernizes e solventes originários da 
contratação, para posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou 
reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada de acordo com a 
legislação vigente.  

10 DO PREÇO A SER PAGO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL  

10.1 Os serviços e fornecimentos de peças objeto desta licitação deverão ser pagos apenas quando 
houver a conclusão da execução dos serviços, observando-se o seguinte:  

a) O valor a ser pago pelo Serviço de Manutenção será o resultado do produto do preço da Hora 

Técnica de Manutenção ofertado pela CONTRATADA pelo tempo, descrito em horas, necessário para a 

execução dos serviços. 

b) O valor a ser pago pelas peças, componentes, acessórios, trocas de óleo e materiais para a 
manutenção dos veículos será o previamente aprovado pelo Gestor e/ou Comissão de Fiscalização.  

11 DA SUBCONTRATAÇÃO  
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Poderão ser subcontratados os serviços de funilaria, pintura, câmbio, retifica de motor, ar 
condicionado, elétrica e tapeçaria.  

12 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo de vigência e execução do Contrato será de 15 (quinze) meses, contados da data indicada na 
Autorização para Início dos Serviços, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, 
mediante termo aditivo, observados os limites legais.  

13 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

Respeitados os limites de acréscimos e supressões previstos na Lei nº 8.666/93, a quantidade de 
veículos poderá ser alterada em virtude de novas aquisições e/ou desfazimento.  

14 LISTA DOS VEÍCULOS OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

TIPO MODELO MARCA PLACA ANO COMBUSTIIVEL  
SECRETARIA DE 

ORIGEM  

CAÇAMBA WORKER 26.220 VOLKSWAGEN   
  

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

CAMINHÃO  4700 444EE 
INTERNACIONA

L  
  

  
DISEL  

SEC DE 
TANSPORTE  

CAMINHÃO 
BASCULANTE 

V/W 26.280 CRM 6X4 VOLKSWAGEN QDD7549 
2013/
2014 

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

CAMINHÃO 
BASCULANTE 

VW/26.220 EURO3 
WORKER 

VOLKSWAGEN NSX0280 
2010/
2011 

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

CAMINHÃO 
BASCULANTE 

VW/26.220 EURO3 
WORKER 

VOLKSWAGEN NSX0430 
2010/
2011 

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

CAMINHÃO 
BASCULANTE 

13180 VOLKSWAGEN     DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

CAMINHÃO 
BASCULANTE 

1300 AGRALE      DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

CARRO 
QUATRO 
PORTAS 

VERMELHO   

FORD KA    
2019/
2020 

  

SC DE 
ASSISTENCIA 

SOCIAL  

CARRO 
QUATRO 
PORTAS 

VERMELHO   

FORD KA  

  

2019/
2021 

  

SC DE 
ASSISTENCIA 

SOCIAL  

LANCHA           SEMED  

LANCHA          GASOLINA  SEMED  

LANCHA    YAMAHA       SEMED  

LANCHA    MWM D229-6     DISEL  SEMED  
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C00189 

LANCHA  
C00189   

MWM D229-6   
    

SEMED  

LANCHA 
MOTOR 

YAMAHA 90 HP   
    

  
GASOLINA  SEMED  

LANCHA SOCIAL 
OCEANICA 

  

MOTOR 88 
223035 

  

    

SC DE 
ASSISTENCIA 

SOCIAL  

MICRO ONIBUS   V/W NEOBUS 

  

PBN1021 

    

SC DE 
ASSISTENCIA 

SOCIAL  

ÔNIBUS  V8L 4X4 EO APOLO VOLARE QDI 4015 
2013 
/2014 

DISEL  SEMED  

ÔNIBUS  FOZ-U VW/ INDUSCAR  NSZ 2723 
2010/
2011 

DISEL  SEMED  

ÔNIBUS  FOZ-U VW/ INDUSCAR  NSP 7544 
2010/
2011 

DISEL  SEMED  

ÔNIBUS  VOLARE V8L ESC MARCOPOLO  NSP7424 2009 DISEL  SEMED  

PÁ 
CARREGADEIRA 

12B NEW ROLLAN     DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

PÁ 
CARREGADEIRA 

75 CLARK     DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

PATROL  845 CASE   
  

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

PATROL  120 K CATER PILHA   
  

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

MOTO CG 150 HONDA   
  

  
SEC. DE 

AGRICULTURA 

RETRO 
ESCAVADEIRA  

XCMG     2015   
SEC. DE 

AGRICULTURA 

RETRO 
ESCAVADEIRA  

96MF 
MASSSEY 

FERGUSON 
    DISEL  

SEC DE 
TANSPORTE  

RETRO 
ESCAVADEIRA  

AD4064X4 RANDON   2012 DISEL  
SEC DE 

TRANSPORTE 

TRATOR  PLUS 90     
  

  
SEC. DE 

AGRICULTURA 

TRATOR  4X4 7630 NEW ROLLAN   
  

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

TRATOR    CBT   
  

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  

TRATOR  4X4 
MASSEY 

FERGUSON 
  

  
DISEL  

SEC DE 
TANSPORTE  

TRATOR  4X4 VALMET   
  

DISEL  
SEC DE 

TANSPORTE  
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UBS FLUVIAL       2017   SEC DE SAÚDE 

VEICULO LEVE AIR CENTROEN   
  

GASOLINA  
SEC DE 

TANSPORTE  

VEICULO LEVE 
ANBULANCIA  

DOBLO  FIAT QDQ 6493 2015 GASOLINA  SEC DE SAÚDE  

VEICULO LEVE 
ANBULANCIA  

PEUGEOT PARTNER   2017 GASOLINA  SEC DE SAÚDE 

VEICULO LEVE 
ANBULANCIA  

ESTRATA FIAT   2019 GASOLINA  SEC DE SAÚDE 
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ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº XX/2021 – PMLA 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Ata de Registro de Preços nº XX/2021-PMLA 

Pregão Presencial SRP nº 014/2021- PMLA 

Processo Administrativo Nº 058/2021/PMLA 

Validade da Ata: 12 MESES 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, PESADOS E FLUVIAIS), COM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS OU SIMILARES DE PRIMEIRA 

LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA A FIM DE ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. 

Aos ____________  dias do mês de  ___________ do ano de dois mil e sete, neste município, na Av.  , s/n 

____________, na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, na pessoa de 

xxxxxxxxxxxxxxx representando o município de Limoeiro do Ajuru, e as empresas qualificadas abaixo, 

nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de 

julho de 1993 e legislação correlata, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o Registro de Preços, 

conforme decisão alcançada pela .........., às fls. ......... e HOMOLOGADA sob fls. ........., ambas do P.A. nº 

0xx/2017, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 0xx/2017 PMLA, consoante as cláusulas e 

condições constantes deste instrumento. 

1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Presencial nº 

0XX/2021 – PMLA, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8666/93, com objetivo de 

disponibilizar aos Órgãos e Entes Desta Prefeitura Municipal, preços para respectiva contratação relativa a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com o 

objetivo de oferecer maior segurança e rapidez no atendimento aos órgãos e entes do município nos 

referidos serviços, conforme a necessidade de cada Órgão/Ente, sendo de obrigação das unidades 

interessadas a realização de pesquisa mercado antes da utilização dos preços registrados nesta Ata. 

1.1.2.1 – As reparações por vícios aparentes ou redibitórios, bem como a substituição, deverão ser 

realizados pela detentora no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do pedido formal das unidades 

usuárias. 
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1.1.2.2. E de responsabilidade da contratante o abastecimento com combustíveis e derivados.  

1.1.2.3 A(s) detentora(s) assume(m) total responsabilidade pela manutenção preventiva e corretiva dos 

serviços contratados; 

1.1.2.4 - Todos os ônus decorrentes da troca ou substituição do bem deverão ser realizados às exclusivas 

expensas da(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços, sem quaisquer ônus ou encargos para o 

Contratante. 

1.2. O fornecimento deverá ser realizado, quando solicitado, para qualquer das unidades dos órgãos e entes 

constantes ou para outras unidades de órgãos ou entes que vierem a aderir à(s) Ata(s) de Registro de Preços 

durante sua vigência, e os serviços deverão ser prestados nos endereços indicados pelas unidades 

requisitantes. 

1.3. Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) adotar 

todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar o fornecimento do objeto desta Ata. 

2. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO: 

2.1. Da Solicitação: 

Os órgãos/entes deverão emitir Ordens de serviço (OS), juntamente com o empenho Prévio, aos detentores 

da Ata. 

2.2. Da Execução: 

De posse do documento acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no Edital, executará o serviço, 

mediante comprovação ou atesto de recebimento. 

3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a prefeitura municipal de Limoeiro do Ajuru-PMLA, e 

a Detentora, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste instrumento, podendo ser 

prorrogada, por até idêntico período, desde que haja interesse da Administração e aceitação da parte. 

3.2. A detentora (Empresa(s)) da Ata de Registro de Preços deverá manifestar, por escrito, seu eventual 

interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias do término da vigência desta 

Ata. A ausência do pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério, 

de promover nova licitação, do item, descabendo à detentora o direito a qualquer recurso ou indenização. 

3.3. À CPL - PMLA, no interesse público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 

caso, prossiga na execução do ajuste, pelo período de até 90 (noventa) dias, a fim de se evitar brusca 

interrupção nos fornecimentos, caso esta Ata com força de contrato não seja prorrogada, na forma do 

subitem acima. 

4. PRAZOS E LOCAIS DA EXECUÇÃO: 

4.1.Retirada da OS, e respectiva Nota de Empenho: Até 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação 

desta Ata e das respectivas ordens. 
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4.2. Para retirada de cada OS, a detentora da Ata de Registro de Preços deverá apresentar, caso assim exija 

a lei e a critério do Contratante, a CND e o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (documentos originais), desde que transcorrido 03 (três) meses, contados da assinatura desta 

Ata.  

4.3. Unidades Requisitantes: O objeto desta licitação poderá ser requisitado pelas Unidades Estaduais e 

municipais por meios das Secretarias Municipais, bem como quaisquer outras que vierem a aderir à(s) 

Ata(s) de Registro de Preços, inclusive entidades da Administração Indireta interessadas, durante a sua 

vigência, desde que com a devida anuência da(s) detentora(s). 

5. ÓRGÃOS E ENTES ADERENTES: 

Fica facultado aos Órgãos/Entes do Estado a adesão ao Sistema de registro de Preços. 

6. PENALIDADES: 

6.1. Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que só 

deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente na comprovação, pela detentora, anexada aos 

autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual; ou manifestação da unidade 

requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração: 

6.1.1. A multa ou recusa em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estabelecido neste edital 

será de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total previsto para a contratação prevista, sem prejuízo 

da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a AP, pelo prazo de até 

5(cinco ) anos. 

6.1.2. Multa por dia de atraso para a substituição do objeto será de 5% (cinco por cento), calculados sobre o 

valor descrito na Ordem de Fornecimento; 

6.2. Multa pela recusa da detentora em retirar a OF, Autorização de Compras ou nota de empenho ou retirá-

las fora do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo da 

aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a AP, pelo prazo mínimo de 

90 (noventa) dias, a critério da Administração. 

6.2.1. Incidirá na pena de 1,0 % (um por cento) se o impedimento à retirada da nota de empenho ou à 

assinatura do contrato for motivado pela não apresentação da CND e/ou do Certificado de Regularidade do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

6.3 Multa por atraso: 1,0% (um por cento) por dia para a (s) entrega(s) programada(s), não superior a 20% 

(vinte por cento ), a qual incidirá sobre o valor da quantidade que deveria(am) ser(em) entregue(s). 

6.4. Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor da nota de empenho. 

6.5. Multa por problemas técnicos: 20% (vinte por cento) sobre o valor do(s) material(s) entregue(s) com 

problemas técnicos, mais multa de 1% ( um por cento ) ao dia, se o equipamento com problemas técnicos 

não for substituído em 03 ( três) dias úteis, contados da data em que a Administração tiver comunicado a 

irregularidade à empresa.  



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
 

 
39 

___________________________________________________________________________________ 
End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

 

6.6. Multa de 10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, 

que não estejam previstas nos subitens anteriores, a qual incidirá sobre o valor da nota de empenho. 

6.7. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 

apenada, a critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 

empresa tenha a receber da AP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, 

sujeitando a devedora a processo executivo. 

6.8. Demais sanções previstas no Capítulo IV da Lei federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas 

pela Lei federal nº 8.883/94 e legislação correlata. 

6.8.1.As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais, quando cabíveis. 

6.9. Das decisões de aplicação das penalidades, caberá recurso nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 

10.520/02 c/c art. 109 da Lei federal nº 8666/93, observados os prazos fixados no primeiro diploma; 

6.9.1. Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou o ato recorrido, 

protocolizados, nos dias úteis, no horário de expediente normal. 

OBSERVAÇÃO: Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico 

ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não 

tiver sido protocolizada. 

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONFORME PREÇOS REGISTRADOS NA 

ATA: 

7.1. O objeto da Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante, consoante o disposto no 

artigo 73, inciso II, da Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 e demais 

normas pertinentes, dependendo da necessidade e complexidade do objeto, com condições definidas para o 

item. 

7.2. O objeto da Ata de Registro de Preços deverá ser prestado no órgão/ente solicitante, conforme 

discriminado na OF, Autorização de Compras ou mesmo no histórico da Nota de Empenho prévio, 

acompanhado da fatura ou nota fiscal. 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

8.1. O prazo do faturamento será de 30 (trinta) dias e para o pagamento, aumentado de mais 10 (dez) dias, 

contados da data do fornecimento do objeto, assegurado que fica os valores de atualização por atraso no 

pagamento. 

8.1.1.Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares para cumprimento das obrigações 

por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir 

da data em que estas forem cumpridas. 

8.2. O pagamento será efetuado preferencialmente por crédito em conta corrente, excepcionalmente, por 

cheque nominal, observados os termos da legislação vigente. 

9. READEQUAÇÃO DE PREÇOS: 
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9.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços (12 meses), os preços não serão 

reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes conforme previsão 

editalícias ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie. 

9.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela 

CPL/PMLA à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, 

serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, 

assegurado que fica o reajustamento após doze (12) meses. 

9.2.1.Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis com os preços de 

mercado. Independente de provocação da CPL/PMLA, no caso de redução nos preços de mercado, ainda 

que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a CPL/PMLA o novo preço que substituirá o então 

registrado, podendo esta agir de ofício. 

9.2.1.1. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à 

Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevidamente. 

9.3. O acompanhamento dos preços pela CPL/PMLA não desobriga as unidades requisitantes de efetivarem 

pesquisa de mercado previamente à contratação. 

10. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas. 

10.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

10.1.1.a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 

10.1.2.A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa. 

10.1.3.A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços; 

10.1.4.Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato (OF, AC ou NE); 

10.1.5.Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não 

aceitar sua redução; 

10.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração; 

10.1.7.Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou 

qualificação exigidas na licitação. 

 OBSERVAÇÃO: a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 

anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 

inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação nos jornais e grandes veículos 

de comunicação, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado dez dias após a 

publicação. 
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10.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis. 

10.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

cláusula 7, caso não aceitas as razões do pedido. 

10.2.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV (por fato da 

contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 

(trinta) dias. 

10.3. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para 

assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que concordem com o 

fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) detentora(s), nas condições apresentadas na época de 

chamamento. 

11. AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA 

DE EMPENHO:  

11.1. A emissão da OF, AC e Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, bem 

como a elaboração de contratos, quando couber, serão, igualmente, autorizados pelo Titular da Pasta à qual 

pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar tal competência. 

11.2. As aquisições do objeto com preço registrado em Ata (SRP), por entes da Administração, obedecerão 

às mesmas regras dos subitens anteriores, sendo competente para tal o Superintendente da autarquia ou 

Presidente da companhia interessada, ou, ainda, a autoridade a quem aqueles houverem delegado os 

respectivos poderes. 

11.3. Os preços deverão ser avaliados periodicamente pela CPL/PMLA, para averiguar sua compatibilidade 

com a prática do mercado local. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho 

ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de Preços.12.2. Os órgãos e entes do Estado não 

se obrigam a utilizar exclusivamente o registro de preço, uma vez que este não apresenta compromisso de 

aquisição, podendo cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal 

decisão caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenização por parte do Estado. 12.3. Os preços 

registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm caráter orientativo (preço máximo). A 

pesquisa de preço realizada deverá constar no respectivo processo de pagamento. 

12.4. Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de OF’s, AC ou simples Nota de 

Empenho, protocolizados ou enviados através de “fac-símile”, deles constando: data, valor unitário e 

quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, 

hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição.  

12.5. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro 

de Preços, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o prazo de sua vigência, desde 
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que não ultrapassem, em um período de 30 (trinta) dias, a estimativa de consumo estabelecida, que poderá 

ser acrescida de25% (vinte e cinco por cento), conforme disposição legal. 

12.6. Caso a qualidade dos serviços prestados não corresponda às especificações desta Ata, serão 

devolvidos e imediatamente substituídos, devendo ser aplicadas às sanções previstas no edital e nesta Ata. 

12.7. O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for prestado à detentora 

da Ata do S.R.P., independentemente da data dos serviços prestados na unidade requisitante, ou de 

autorização de readequação através da CPL/PMLA, nesse intervalo de tempo. 

12.8. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à CPL/PMLA, toda e qualquer alteração 

nos dados cadastrais, para atualização. 

12.9. As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 

8883/94 ou legislação que as vierem a substituir. 

12.10. Ao detentor da Ata cabe assegurar os serviços fornecidos, conforme definido na sua proposta e 

aceita pelo pregoeiro, incluídas assistência e manutenção, onde couber, sem prejuízo de todas disposições 

previstas no Código do Consumidor. 

12.11. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por força de lei, o 

Foro da Capital de Teresina, observadas as disposições constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93. 

 

   Limoeiro do Ajuru/PA, xx de xxxxxxx de 2021. 

 

Contratante 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru 

 

Empresa Contratada 

TESTEMUNHAS: 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM 

ENTRE SI E A O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO 

AJURU E EMPRESA xxxxxxx COM MENOR 

PREÇO POR ITEM 

 

Por este intrumento, de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, 

por intermedio de sua Prefeitura Municipal, com sede na Rua Marechal Rondon, S/Nº, bairro Matinha, 

Limoeiro do Ajuru-Pa, inscrita no CNPJ sob o nº 05.105.168.0001-85, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr. Alcides Abreu BArra, brasileiro, casado, Agente Político, portador da cédula de 

identidade nº xxxx PCIVIL/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxx, domiciliado nesta cidade e 

em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas e de outro lado, a emprese XXXX, inscrita 

no CNPJ/MF nº XXXXXX, estabelecido na Rua XXXXX nº XX, CEP nº XXXXX-XXX, bairro XXXXX, 

cidade de XXXXXX, estado do XXXX, neste ato representado pela Proprietária(o), senhora(o) 

xxxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx, xxxxxx, CPF/MF nº xxxxxxx, RG nº xxxxxxxxx, doravante denominado 

CONTRATADO, conforme cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se 

obrigam a cumprir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL DO CONTRATO 

- O contrato corresponde a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, PESADOS 

E FLUVIAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, 

ORIGINAIS OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA 

A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DO CONTRATO 

2.1 – As partes acima qualificadas celebram, entre si, o presente contrato de fornecimento de combustivel e 

derivados de petróleo para o Municipio de Limoeiro do Ajuru. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 – O Município de Limoeiro do Ajuru pagará a contratada o valor global de R$ xxxxxxxx  (xxxxxxx). 

Parágrafo Único. A Prefeitura arcará com todas as demais despesas necessárias á execução dos serviços 

contratos. 

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
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4.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações constantes da lei-de-

meios em execução; 

02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0002.2.017.000 – Manutenção da secretaria Municipal de Administração. 

02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. 

20.122.0011.2.049.000 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 

26.122.0008.2.060.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte; 

02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

12.122.0006.2.068.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação; 

12.361.0006.2.083.0000 Manutenção do Ensino Fundamental; 

12.361.0006.2.086.0000 Manutenção do Transporte Escolar Financ. c/ Salário Educação – QSE; 

12.361.0006.2.088.0000 Manutenção do PNATE – Ensino Fundamental; 

12.361.0006.2.095.0000 Manutenção do Programa do Transporte Escolar do Pará – PETE/Pará; 

12.361.0006.2.096.0000 Manutenção de Outros Programas de Educação; 

12.362.0006.2.101.0000 Manutenção do PNATE – Ensino Médio; 

12.365.0006.2.108.0000 Manutenção do PNATE – Educação Infantil 

03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

08.243.0004.2.123.0000 Manutenção de Programa Criança Feliz 

08.243.0004.2.124.0000 Manutenção do Programa de Combate ao abuso e a exploração sexual de criança e 

adolescente; 

08.244.0004.2.130.0000 Manutenção de Lancha da Assistência LAS/PBV; 

08.244.0004.2.131.0000 Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família – CRAS/PAIF/PBF; 

08.244.0004.2.135.0000 Manutenção de Outras de Ações de Proteção Social Básica – SUAS; 

08.244.0004.2.136.0000 Manutenção do Programa Bolsa Família Cadastro Único; 

08.244.0004.2.142.0000 Manutenção de Centro de Referencia Especializado – CREAS; 

08.244.0004.2.143.0000 Manutenção do Centro de Referencia da Assistência Social – CRAS; 

08.122.0004.2.116.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 

08.243.0004.2.121.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; 
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04.01 – Fundo Municipal de Saúde. 

10.122.0005.2.149.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

10.122.0005.2.164.000 – Manutenção da UBS Fluvial;   

ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DO CONTRATO 

5.1 – O prazo a ser considerado por este instrumento contratual é de XX Meses a contar da data de 

assinatura do contrato, tendo seu início em  xx de xxxx e seu término em 31 de Dezembro de 2021. 

5.2 – Nenhum direito de pagamento ou indenização caberá ao Contratado, pelos serviços realizados sem o 

devido amparo contratual. 

5.3 – Este Contrato poderá ser prorrogado e/ou renovado mediante interesse e manifestação prévia das 

partes, de acordo com as diretrizes da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 – A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à 

realização do serviço, que será executado nas dependências as CONTRATADA, e ainda fornecer os 

documentos necessários para seu desempenho; 

6.2 – A CONTRATANTE se compromete a enviar à CONTRATADA os documentos citados no item 

anterior sempre dentro do prazo do vencimento das obrigações; 

6.3 – A CONTRATANTE fornecerá todo o apoio logístico necessário ao bom desempenho das atividades 

da CONTRATADA; 

6.4 – A CONTRATANTE se compromete a fornecer a CONTRATADA dados, documentos e informações 

necessários ao desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade 

cabendo a segunda acaso recebida intempestivamente; 

6.5 – A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização dos serviços contratados, por intermédio de seus 

técnicos, devidamente autorizados, de conformidade com as normas, especificações e cláusulas 

contratauais estabelecidas; 

6.6 – A CONTRATANTE aplicará penalidades a CONTRATADA, pela inobservância das disposições 

contidas neste instrumento Contratual, assegurando sempre o direito do contraditório e da ampla defesa; 

6.7 – A CONTRATANTE rejeitará ou sustará os serviços que estiverem em desacordo com as 

especificações e recomendações com a melhor técnica consagrada pelo uso, oerdenando ao contratado o 

seu refazimento; 

6.8 – A CONTRATANTE efetuará  o pagamento a CONTRATADA, de acordo co as condições 

estabelecidas na CLÁUSULA QUARTA, deste Instrumento; 
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6.9 – A CONTRATANTE se obriga a cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas estabelecidas neste 

contrato, com vistas ao cumprimento dos serviços realizados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 – A CONTRATADA desempenhará suas atividades dentro da Ética Profissional, cumprindo e fazendo 

cumprir as cláusulas estipuladas neste contrato, responsabillizando-se pela qualidade e exatidão dos 

resultados apresentados; 

7.2 -  A CONTRATADA acolherá as decisões da CONTRATANTE, respeitadas as condições contratuais e 

a Legislação vigente; 

7.3 – A CONTRATADA compromete-se em atender às ordenações dos órgãos  de planejamento e/ou 

operacionais da CONTRATANTE no tocante ao fornecimento de informações pertinentes ao Objeto deste 

Contrato; 

7.4 – A CONTRATADA executará imediatamente os reparos ou refazimentos dos serviços executados em 

desacordo com as normas e especificações técnicas constantes nas cláusulas deste Contrato e não aceitos 

pela Contratante; 

7.5 – A CONTRATADA não realiazará qualquer alteração ou acréscimo nos serviços contratados, sem 

autorização escrita da CONTRATANTE; 

7.6 -  A CONTRATADA  é vedada, sob as penas da Lei, prestar quaisquer informações a terceiros sobre a 

natureza ou o andamento dos serviços, objeto deste contrato, bem como divulgar, através de qualquer  meio 

de comunicação, dados e informes relativos aos serviços executados, à tecnologia adotada e à 

documentação envolvida, salvo por expressa autorização da Contratante; 

7.7 – A CONTRATADA fornecerá, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a 

execução dos serviços Contratados que a CONTRATANTE julgue necessário conhecer ou analisar. 

7.8 – A CONTRATADA prestará esclarecimento à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que envolvam e que estejam relacionados com o Objeto deste Contrato, mediante solicitação. 

7.9 – Todas as solicitações feitas pela CONTRATANTE serão registradas pela CONTRATADA, para 

acompanhamento e controle da execução deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS FISCAIS, PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS 

8.1 – O Município de Limoeiro do Ajuru não assumirá a responsabilidade fiscal, previdenciária ou 

trabalhista relacionadas a qualquer dos Servidores Municipais, pessoal de apoio ou demais profisionais 

envolvidos na realiozação do objeto do presente contrato.    

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 

9.1 -  Em caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, independente da rescisão, será iniciado e 

instruído pela CONTRATANTE o processo de declaração de inidoneidade da Contratada para licitar, 

contratar ou subcontratar com a CONTRATANTE, sendo assegurado àquela o direito constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, podendo ainda incorrer em: 
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a) Advertência por escrito; e 

b) Multa de 10%(dez) por cento do preço global deste Contrato, quando ocasionar a rescisão sem os 

devidos fundamentos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 – Nenhuma alteração poderá ser feita nos termos deste Contrato, sem prévia justificatica aprovada e 

autorizada pela Contratante. O acréscimo ou diminuição da quantidade dos serviços se comportará sempre 

nos limites definidos e permitidos na Lei 8.6666/93, com as modificações anteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO DO CONTRATO 

11.1 – As partes identificadas neste ato acordam que o presente Contrato poderá ser rescindido:  

1) Unilateralmente, nos casos enumerados no inciso I, do Art. 79, da Lei nº 8.666/93.  

2) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 

3) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORÇA MAIOR 

12.1 – As obrigações mútuas ora ajustadas suspender-se-ão quando no desenvolvimento dos serviços 

ocorrem circunstâncias fortuitas, alheias ao controle e à ação das partes mencionadas neste instrumento, 

causadas por motivos de força maior, conforme  previsto no art. 393, do Código Civil Brasileiro ( Lei Nº 

10.406, de 10/01/02), e desde que a sua ocorrência seja comprovada e alegada no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 

13.1 – Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões outras decorrentes deste Contrato, fica 

declarado competente o termo Judiciário de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, com renúncia de qualquer 

outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter. 

13.1.1 – E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos legais e 

jurídicos pretendidos. 

Limoeiro do Ajuru (PA), xx de xxxxxx de 2021. 

 

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU 

Alcides Abreu Barra 

Prefeito Municipal 
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Xxxxxxxxxxx 

Contratado 

 

TESTEMUNHAS: 

1) ___________________________________________________ 

CPF/MF 

2)___________________________________________________ 

CPF/MF 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Endereço: Rua Marechal Rondon, s/n, Bairro Matinha, Limoeiro do Ajuru/PA 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL S.R.P. Nº XX/2021- PMLA 

 

A empresa________________________________________, inscrita no 

CNPJ:__________________________,para fins de participação no processo licitatório, 

PREGÃO PRESENCIAL S.R.P.  nº XX/2021- PMLA, cujo objeto REGISTRO DE PREÇO PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, PESADOS 

E FLUVIAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, 

ORIGINAIS OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA 

A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)__________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº___________, CPF nº____________________, DECLARA, para 

fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 

 

_________________,em_____de_____________de 2021. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e carimbo do CNPJ 

 

Obs: para fins de comprovação/validação dos termos da presente declaração, o licitante deverá anexar a 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA ou documento equivalente, emitida pela Junta Comercial do Estado, 

domicilio ou sede do licitante, ou outra na forma da Lei. 
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