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EDITAL 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL S.R.P. Nº 04/2022-PMLA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1205001/2022-PMLA 

 

  A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, estado do Pará, com sede na rua Marechal Rondon, s/nº, 

bairro Matinha, Cep 68.415-000, Limoeiro do Ajuru Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.105.168/0001-85, 

por meio do pregoeiro designado com autorizo do Prefeito Municipal Sr. Alcides Abreu Barra, torna público 

para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 

modalidade, PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo como critério o 

MENOR PREÇO POR LOTE, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos, de acordo com a Lei 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 que institui a modalidade Pregão, 

Lei Complementar n°. 123/2006, Decretos Federais n°. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013. Estará recebendo 

propostas e documentação para o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FLUVIAIS, TERRESTRES E 

MAQUINAS PESADAS) EM CARÁTER EVENTUAL E CONTINUADO A FIM DE ATENDER AS 

DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS. A 

abertura e o credenciamento do certame será no dia 31 de Maio de 2022 às 09:00 horas, na sala da 

C.P.L/PMLA, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru. 

 1. DO OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

destinado REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FLUVIAIS, TERRESTRES E MAQUINAS PESADAS) EM 

CARÁTER EVENTUAL E CONTINUADO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS. 

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 04/2022-PMLA 

Envelope nº 01 – PROPOSTAS 

Proponente (Nome Completo da Empresa) 

 

No segundo envelope:  
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Ao Município de LIMOEIRO DO AJURU-PA 

PREGÃO PRESENCIAL S.R.P. Nº 04/2022-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 da cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, juntamente com a original a 

fim de verificar a veracidade dos documentos apresentados;  

b) Cópia 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:  

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, juntamente com a original a fim de verificar a 

veracidade dos documentos apresentados;   

b) Cópia 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.  

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

C) ANEXO IV– Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

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. 
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 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 1 (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 e PREÇO GLOBAL ESTIMADO proposto para cada ITEM/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 lote. 

 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. 

 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); 
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5.1. O envelope nº 02 deverá ser entregue em envelope 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. 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; 

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 
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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. RELATIVOS A 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 

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.  

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, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da 

administração. 

6.03. CAPADIDADE TÉCNICA 
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6.03.1 Comprovação de aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado 

(s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

6.03.2 Serão considerados os atestados que comprovem a execução do serviço de serviços similares, 

desde que comprovem a aptidão da licitante para o fornecimento do (s) serviços (s).  

6.03.3 Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 

empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou 

controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja 

sócio desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome.  

6.03.4 Em caso de Cooperativa, apresentar CERTIFICADO DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à 

OCB.  

6.03.5. Licença de Operação, emitida pela SEMA da sede da licitante, tal exigência se restringe única e 

exclusivamente aqueles licitantes que desejarem concorrer ao Lote I;  

6.03.6. 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:  

6.03.7. 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;  

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

cooperados indicados;  

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

serviço;  

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

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

executarão o contrato; e  

6.03.12 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;  

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  
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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;  

6.03.13 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.  

6.03.14 O licitante vencedor terá prazo, após a homologação do resultado, para assinatura do contrato, 

devendo atender as condições e prazos estabelecidos para tal fim, devendo atender no ato da assinatura as 

seguintes condições dispostas na lei 8.666/93.  

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 
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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 lote pertinente.  

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. 

7.- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES 

7.1 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. 

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

propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances. 

7.2. 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.  
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7.3. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

7.4. 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. 

7.4.1. Os lances serão pelo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 7.4.2 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. 

 7.4.3. 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. 

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

menor preço e o valor estimado pela Administração. 

 7.4.5 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. 

 7.4.6 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. 

7.4.7 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. 

 7.4.8 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.  

8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO; 

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

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

homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar  conforme artigo 49 da Lei Federal 

8.666/93. 

8.3. 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. 

09. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO; 

a) Entregar o objeto 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; 

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; 

10 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 

10.1. Os serviços ora licitados deverão ser realizados nos termos dispostos nos respectivos itinerários, 

conforme solicitado pelas secretarias municipais. 

11 – DA ACEITAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;  

11.1. O objeto estiver de acordo com o edital e a proposta, será recebido e conferido pela Secretaria 

Municipal de Administração ou Secretária Solicitante. 

12.2. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade 

ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente. 

12 – PAGAMENTO; 

12.1. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a realização mensal, conforme laudos de 

medição  e  mediante apresentação de nota fiscal. 

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

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

13– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; 
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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. 

13.1. 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 

13.1.1.  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. 

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

13.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções administrativas. 

13.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida 

pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta. 

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

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

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

cento) sobre o valor global do contrato. 

13.1.7. 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. 

13.1.8. 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 
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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. 

13.2.   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. 

13.3. 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. 

13.3.1. 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.  

13.4.   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. 

13.5. 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. 

14 – CONTRATO; 

14.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, convocará no prazo de até 05 

(cinco) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, sob pena 

de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93. 

14.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro 

poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar 

a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no 

artigo 81, da Lei n.º 8.666/93. 

14.3. O contrato será para o ano em curso de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei 8666 e 

suas alterações, com a incidência de correção através da variação do IGPM/FGV. 

14.4 No ato de celebração e assinatura do Contrato a empresa vencedora deverá comprovar que é 

proprietária do veículo, apresentando o documento do veículo em seu nome.  

 15 – RESCISÃO; 

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

os artigos da Lei  

16 - 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. 
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A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá Vigência de 12 (doze) meses, contados da data 

de sua publicação na Imprensa Oficial. 

16.01 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

16.01.1 - 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. 

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

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

durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 

16.01.3 - 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; 

16.01.4 - 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. 

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

16.02.1 - 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 

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

os fornecedores para as quais serão emitidos os pedidos. 

16.02.2 – Constituem-se os órgão participantes da Ata de Registro de Preço as Secretarias Municipais 

abaixo elencadas: 

a) Secretaria Municipal de Educação; 

b) Secretaria Municipal de Saúde; 

c) Secretaria Municipal de Assistência Social; 

16.02.3 - 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. 

16.02.4 - 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 
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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; 

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

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, não podendo exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

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

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

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 

Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas; 

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

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

65, da Lei n° 8.666/1993. 

16.03.2 - 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. 

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

praticado no mercado, a PMLA deverá: 

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

praticado pelo mercado; 

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

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

16.03.7 - 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: 

16.03.8 - 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 

 

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

16.03.10 - 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 do Item 3 do Termo de Referência - Anexo I; 
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16.03.11 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles 

apurados pela PMLA para o lote; 

16.03.12 - 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. 

16.04 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE  

16.04.1 - 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. 

17 - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS  

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

17.05.2 - Por decurso do prazo de vigência; 

17.05.3 - Quando não restarem fornecedores registrados. 

18 – DA CONTRATAÇÃO 

18.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração da Ata de Registro de 

Preços. 

18..2 - 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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18.06.3 -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. 4 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (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 e/ou contrato. 

18. 5 - A ata de registro de preços será celebrada com duração de até 12 (doze) meses. 

18. 6 -Eventuais Aditivos serão na forma da Lei. 

18.7 -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. 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  nº 8.666/1993. 

18. 9 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à 

contratada direito a qualquer espécie de indenização. 

18. 10 - Não obstante o prazo estipulado no subitem 7 deste item XVII, 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. 11 - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 6.6 deste item 

XVII, a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

18.12 - O fornecimento dos produtos deverá ter início a partir da data de assinatura do contrato e/ou 

recebimento da nota de empenho. 

18.02 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

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

(cinco) dias, as seguintes penalidades: 

18.02.2 - Advertência; 

18.02.3 - 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; 

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

decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 
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18.02.5 - 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; 

18.02.6 - 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 

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. 

18.02.7 - 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). 

18.02.8 - 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. 

18.03 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

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

18.03 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.03.1 – 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. 

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

serem assinadas pelo Pregoeiro e licitantes presentes. 

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

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

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

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

serão publicados em imprensa oficial. 

18.03.6 – 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. 
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18.03.7 – 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. 

18.03.8 – 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. 

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

certame. 

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

19 – DOS ANEXOS. 

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, 17 de Maio de 2022. 

 

 

CLAUBER BARROS FERNANDES 

PREGOEIRO 
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TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO. 

1.1. O presente termo de referencia tem como objeto o Registro de Preço para futura e eventual 

contratação de empresa para locação de veículos (Fluviais, Terrestres e Maquinas Pesadas) em caráter 

eventual e continuado a fim de atender as demandas da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru e suas 

Secretarias, conforme quantidades estabelecidas neste termo de referencia. 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

2.1 - Os serviços a serem contratados enquadram-se como serviços comuns, pois seus padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de definições usuais no mercado, 

conforme prevê o Parágrafo Único do Art. 1º da Lei 10.520/2002 e no § 1º, do art. 2º, do Decreto nº 

5.450/2005. 

2.2 - Enquadram-se, ainda. nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades 

materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, 

não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

2.3 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

3.1 - A prestação de serviços objeto deste termo de referencia dar-se a de acordo com as necessidades da 

Administração contratante, podendo ser em dias úteis, finais de semana, ou feriados, conforme a 

necessidade de cada secretaria. 

3.2 - O prazo de atendimento de cada solicitação de serviços deverá obedecer a cronogramas 

apresentados pela Prefeitura e Secretarias, a contar do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, que 

será enviada pela SECRETARIA SOLICITANTE, por escrito ou através do e-mail da Contratada que deverá 

ser informado no dia do certame a COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL. Esse atendimento se 

dará através da confirmação da reserva, por escrito pessoalmente, ou via e-mail, pela CONTRATADA, 

indicando todas as informações necessárias à prestação do serviço. 

3.3 - Sempre que possível, a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU, fará a solicitação de 

serviços, através do envio da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO OU COMPRA, com antecedência mínima de 04 

(quatro) dias úteis da data do evento e confirmará a relação de hóspedes no prazo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) horas antes da data da viagem. 

3.4 - Nos casos de notificações de inclusão, substituição, e desistência de pessoas, a CONTRATADA deverá 

dispor de estrutura e flexibilidade para atender solicitações da PREFEITURA MUNICIPAL, principalmente 

em casos de imperiosa necessidade da Administração, caso fortuito, força maior, não implicando em ônus 

para o CONTRATANTE. 
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3.5 - Não será admitida a cobrança de taxa por desistência de pessoas, desde que informado com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas pelo CONTRATANTE. Em casos de imperiosa 

necessidade da Administração, caso fortuito ou força maior o Contratante não necessariamente 

obedecerá esse prazo e deverá apenas justificar a desistência. 

3.6 - A Contratada deverá executar efetivamente o objeto desta contratação, ou seja, assumir todas as 

providências necessárias de forma a proporcionar condições adequadas de uso. 

3.7 - Os carros para a referida locomoção deverão seguir os padrões de qualidade, podendo a contratada 

estar sujeita a fiscalização através de servidor designado para tal função. 

4. DA SUBCONTRATAÇÃO. 

4.1 - É expressamente VEDADO a Contratada transferir a terceiros as obrigações por ela assumidas no 

Contrato, sem o consentimento prévio e expresso do Contratante. 

4.2 - A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto; 

4.3 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA 

pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo 

gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

5. DO PAGAMENTO. 

5.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços mediante a 

apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Requisições de entrega dos serviços emitidas pela Secretaria solicitante;  

b) Comprovante de regularidade previdenciária; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS da empresa. 

d) Certidão negativa de débitos federal municipal e estadual. 

6. DOS LOTES/ITENS DA CONTRATAÇÃO. 

6.1. Os Lotes/Itens da eventual contratação estão organizados conforme tabela abaixo. 

LOTE I - VEICULOS FLUVIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. V. UNIT 
V. 

TOTAL/MÊS 
V. TOTAL P/ 

12 MESES 
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1 

LANCHA DE ALUMINIO, COM 
CAPACIDADE PARA 10 
PESSOAS, 6 METROS DE 
COMPRIMENTO POR 1,80 
METROS DE LARGURA COM 
MOTOR DE 90 HP, MOTORISTA 
E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
POR CONTA DA CONTRATADA. 
COMBUSTÍVEL POR CONTA DA 
CONTRATANTE 

MENSAL 1       

2 

LANCHA: casco de alumínio, 
capacidade para 12 pessoas, 
7,0 metros de comprimento 
por 1,90 de altura, motor 
115hp, motorista e 
manutenção do veículo por 
conta da contratada. 
Combustível por conta da 
contratante 

MENSAL 1       

3 

LANCHA EM ALUMINIO, COM 
CAPACIDADE PARA 10 
PESSOAS, 6 METROS DE 
COMPRIMENTO POR 1,80 
METROS DE LARGURA COM 
MOTOR DE 90 HP, MOTORISTA 
E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
POR CONTA DA CONTRATADA. 
COMBUSTÍVEL POR CONTA DA 
CONTRATANTE 

DIÁRIAS/MÊS 20       

4 

LOCAÇÃO DE LANCHA TIPO 
EXPRESSO, TOLDO EM LONA, 
MOTOR DE POPA (automotor)  
COM POTENCIA MINIMA 60 
HP, CAPACIADE A PARTIR DE 
08 ACENTOS ESTOFADOS. 

DIÁRIAS/MÊS 10       

5 

LOCAÇÃO DE LANCHA TIPO 
EXPRESSO, TOLDO EM 
ALUMINIO, MOTOR DE 
CENTRO  COM POTENCIA 
MINIMA 380 HP, CAPACIADE A 
PARTIR DE 50 ACENTOS 
ESTOFADOS. 

DIÁRIAS/MÊS 30       
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6 

BARCO DE MADEIRA com 
capacidade 30 toneladas, com 
lotação para no mínimo 06 
tripulantes e 25 passageiros 
com 18,4 metros de 
comprimento e 4 metros de 
largura, motorista e 
manutenção do veículo por 
conta da contratada. 
Combustível por conta da 
Contratante 

DIÁRIAS/MÊS 30       

7 

Balsa Fluvial 120 toneladas 
nas dimensões 12 metros de 
largura e 30 metros de 
comprimento. 

DIÁRIAS/MÊS 10       

Valor Global do Lote: R$ 0,00 

 
 

    
 

LOTE II - VEICULOS TERRESTRES (LEVES) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. V. UNIT. 
V. 

TOTAL/MÊS 
V. TOTAL P/ 

12 MESES 

1 

 VEICULO HATCH, TIPO 
PASSEIO, no mínimo, 04 
portas, equipado com ar 
condicionado, direção 
hidráulica, vidro elétrico e 
trava elétrica, capacidade para 
05 pessoas (incluindo o 
condutor), bi combustível 
(gasolina e/ou álcool), com 
quilometragem livre, com 
Rádio/CD/MP3, motorista e 
manutenção do veículo por 
conta da contratada. 
Combustível por conta da 
contratante.  

DIÁRIA/MÊS 20    
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2 

VEICULO DE REPRESENTAÇÃO 
EXECUTIVO SEDAN, no mínimo 
2.0, 140 cavalos no mínimo, 04 
portas, equipado com ar 
condicionado, direção 
hidráulica, vidro elétrico e 
trava elétrica, capacidade para 
05 pessoas (incluindo o 
motorista), bicombustível 
(gasolina e/ou álcool), com 
freios ABS com EBD, Airbag 
duplo (no mínimo), com 
quilometragem livre, som com 
Rádio/CD/MP3, motorista e 
manutenção do veículo por 
conta da contratada. 
Combustível por conta da 
contratante 

DIÁRIA/MÊS 20    

3 

Veículo utilitário tipo 
CAMINHONETE/PICK-UP, com 
04 (quatro portas), com 
combustível a óleo diesel, 
potência mínima de 120 
cavalos, cilindrada mínima de 
2.000 m3, com direção 
hidráulica, ar condicionado, 
vidros elétricos, trava elétrica, 
transmissão de 05 (cinco) 
velocidades à frente e 1 (uma) 
a ré, tração 4x2 e 4x4 
intercalada, com capacidade 
de carga no mínimo 1.000kg, 
com capacidade para 05 
passageiros , som com 
ádio/CD/MP3, motorista e 
manutenção do veículo por 
conta da Contratada. 
Combustível por conta da 
contratante 

DIÁRIA/MÊS 20    



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
 

 
24 

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

 

4 

Configuração mínima do 
veículo: Veículo utilitário tipo 
VAN, fabricação nacional, para 
9 lugares, bicombustível, 
motor 1.4, na cor branca, com 
cambio de 04 marchas, janelas 
corrediças em vidro 
transparente no 
compartimento do meio em 
ambos os lados, janela teral 
em vidro transparente no 
compartimento de trás de 
ambos os lados de demais 
equipamentos obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN, 
motorista e manutenção do 
veículo por conta da 
contratada. Combustível por 
conta da Contratante 

DIÁRIA/MÊS 20    

Valor Global do Lote: 
 

 
 

    
 

LOTE III - MÁQUINAS PESADAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. V. UNIT. 
V. 

TOTAL/MÊS 
V. TOTAL P/ 

12 MESES 

1 

PÁ CARREGADEIRA, para 
limpeza do lixão e aterramento 
de vias, motos diesel 
alimentado de 06 cilindros 
com potência mínima de 140 
CV; peso operacional 
aproximado de 18.000 kg; 
equipada com todos os 
acessórios necessários para o 
trabalho; buzina, luzes de 
serviço, faróis de serviço na 
dianteira e traseira; alarme de 
marcha a ré e transmissão 
hidráulica, motorista e 
manutenção do veículo por 
conta da contratada. 
Combustível por conta da 
contratante 

DIÁRIAS/MÊS 10       
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2 

CAMINHÃO TRUCADO (6 X 4). 
Especificação: Caminhão 
trucado 6x4 competência 
mínima de 270 CV, com cabine 
simples, com sistema de 
injeção eletrônica, motor 
turbo com 6 cilindros em linha, 
cambio no mínimo 6 marchas, 
PBT técnico no mínimo 26.000 
kg, tanque mínimo 270 litros, 
sistema elétrico 24 volts com 
baterias de no mínimo 100 AH 
cada, sistema de freios 
auxiliado a AR, . Incluso todos 
os itens de segurança, como 
também as adaptações 
necessárias e demais itens 
exigidos pelas normas de 
segurança e código nacional de 
trânsito. Caçamba basculante 
no mínimo 12 m³ com sistema 
frontal de elevação, 
acionamento da caçamba 
interna, com tampa traseira 
com dois movimentos, 
assoalhos da caçamba em 
chapa com no mínimo 6 mm e 
lateral 4 mm, caçamba na cor 
padrão do caminhão.  

DIÁRIAS/MÊS 15       

3 

ÔNIBUS COMUM DE 52 
LUGARES (no mínimo), 
motorista e manutenção do 
veículo por conta da 
contratada. Combustível por 
conta da contratante. 
Garantindo um translado 
mínimo de 50 km. Os ônibus 
deverão possuir todos os 
equipamentos de segurança 
exigidos pelo COTRAN, 
devendo arcar com todos os 
ônus decorrentes da 
contratação de pessoal. 

DIÁRIAS/MÊS 20       
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4 

TRATOR DE ESTEIRA, motorista 
e manutenção do veículo por 
conta da contratada. 
Combustível por conta da 
contratante, para limpeza do 
lixão e aterramento de vias, 
com grade proteção contra 
quedas de objetos, sapata 
garra simples; motor diesel 
alimentado de 06 cilindros 
com potência mínima de 140 
CV; peso operacional 
aproximado de 16.000 kgs; 
equipado com lamina de 
capacidade volumétrica de no 
mínimo 3,0 m³; buzina; luzes 
de serviço; faróis de serviço na 
dianteira e traseira; alarme de 
marcha a ré e transmissão 
hidráulica. 

DIÁRIAS/MÊS 15       

5 
Motoniveladora/Patrol 120 ou 
similar 

DIÁRIAS/MÊS 10       

6 

RETRO ESCAVADEIRA, 
ESPECIFICAÇÃO: COM 
POTÊNCIA LIQUIDA NO 
VOLANTE DE 80HP, 4X4, COM 
PESO OPERACIONAL DE 
6,4TON. PROFUNDIDADE DE 
ESCAVAÇÃO MÍNIMA 4,35 
METROS, COM TRANSMISSÃO 
TIPO POWERSHIFT, COM 4 
MARCHAS A FRENTE E 2 
MARCHAS NA RÉ, MOTOR A 
DIESEL, MANUTENÇÃO E 
PEÇAS POR CONTA DO 
CONTRATADO, EM BOM 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

DIÁRIAS/MÊS 10       
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7 

LOCACAO DE VEICULO 
CAMINHAO, ACOPLADO COM 
UMA PRANCHA : MECANICA 
FIXA, MINIMO DE 3 (TRES) 
EIXOS, ANO DE FABRICACAO 
NAO INFERIOR A 2015. - 
COMBUSTIVEL: DIESEL - 
MOTOR POTENCIA MINIMA DE 
310 CV - RAMPA E SAPATAS 
HIDRAULICAS COM NO 
MINIMO 11 M DE 
COMPRIMENTO E 2,70 M DE 
LARGURA 

DIÁRIAS/MÊS 5       

Valor Global do Lote: R$ 0,00 

 

7. VIGÊNCIA CONTRATUAL. 

7.1 - O período de vigência do contrato será de 12 meses, tendo eficácia legal no primeiro dia após a 

publicação, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, quando comprovada a 

vantajosidade para a Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente e 

observados os seguintes requisitos: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 

d) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

7.2 - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de 

preços e condições mais vantajosas para Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 

8.666, de 1993. 

7.3 - Toda prorrogação será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços 

contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção 

da contratação mais vantajosa para a Administração. 

7.4 - A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida mediante 

celebração de termo aditivo. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

8.1 - A CONTRATADA obedecerá ao estabelecido neste Termo de Referência, no Instrumento de Contrato, 

na Lei 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Destacam-se além de outras 

obrigações constantes no Edital e do Contrato, as seguintes obrigações: 
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8.2 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta. 

8.3 - Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas e horários e 

locais de realização de cada evento pelo CONTRATANTE. 

8.4 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados. 

8.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante. 

8.6 - Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência. 

8.6 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda 

e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

8.7 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços. 

8.8 - Solucionar todos os problemas técnicos e/ou legais que surgirem durante a execução dos serviços 

contratados. 

8.9 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

8.10 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

8.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.12 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados, em razão de imprudência, 

imperícia ou negligência, bem como os danos causados a terceiros, no desempenho dos serviços 

contratados, e ainda arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas 

seus empregados e/ou terceiros, no desempenho das funções por ocasião da execução do objeto do 
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Contrato; Caso não o faça dentro do prazo estipulado, ao Contratante reserva-se o direito de descontar o 

valor do ressarcimento da Nota Fiscal/Fatura ou outra forma de ressarcimento. 

8.13 - Atender prontamente a quaisquer exigências inerentes ao objeto do presente termo de referencia. 

8.14 - Manter, durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.15 - Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa CONTRATADA, a 

aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará 

condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, do procedimento realizado e da 

documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de 

aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

8.16 - Não transferir a terceiros ou a outrem, no todo ou em parte as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência ou na minuta de contrato; 

8.17 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a 

pessoas e ao patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, quando comprovadamente tenha 

ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos funcionários da CONTRATADA, esta promoverá a quem de 

direito o ressarcimento dos danos, quando da execução dos serviços; 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

9.01 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

são obrigações da Contratante: 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta. 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, e a conformidade dos serviços com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos. 

c) Fiscalizar o fornecimento do objeto deste Termo de Referencia. 

d) Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA. 

e) Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso. 

f) Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA. 

g) Efetuar o pagamento no prazo previsto de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto/serviço 

acompanhado da nota fiscal atestada pelo servidor designado para tal função. 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 
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10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

11.01 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO AJURU, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

11.02 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 

não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.03 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12. INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

12.01 - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 

de 2002, Lei 8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais 

cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 

a) Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho; 

b) Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 

c) Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

d) Apresentar documentação falsa; 

e) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

f) Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

g) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

h) Comportar-se de modo inidôneo; 

i) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
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12.02 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ente 

municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 12.1, conforme detalhado nos 

itens 12.1.1 ao 12.1.9. 

12.03 - A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 12.1, sempre que a 

administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da CONTRATADA e 

desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 

12.04 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar 

à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no 

contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 

12.05 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

12. 06 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 
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ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2022 – PMLA 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Ata de Registro de Preços nº XX/2022-PMLA 

Pregão Presencial SRP nº 04/2022- PMLA 

Processo Administrativo Nº 1205001/2022/PMLA 

Validade da Ata: 12 MESES 

 

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

(FLUVIAIS, TERRESTRES E MAQUINAS PESADAS) EM CARÁTER EVENTUAL E CONTINUADO A FIM 

DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 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/2022, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 0xx/2022 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/2022 – 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. 

1.1.2.2. E de responsabilidade da contratante o abastecimento com combustíveis e derivados.  
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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 Fornecimento (OF), Autorização de Compras e consequente, 

posteriormente, o empenho Prévio, aos detentores da Ata, depois de consultas formuladas à CCEL, 

responsável pelo gerenciamento do Sistema. 

2.2. Do Fornecimento: 

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

fornecimento, 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 lote, 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 DE EXECUÇÃO: 

4.1.Retirada da OS, o serviço será executado imediatamente. 
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4.2. Para retirada de cada OF, AC e nota de empenho ou mesmo a Carta Contrato perante a unidade 

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

irregularidade à empresa.  

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. 
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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: 

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. 
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       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. 

            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 
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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 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 xxxxxxxxxxxxx de 2022. 

 

Contratante 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru 

 

Empresa Contratada 

TESTEMUNHAS: 



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  

 

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 LOTE 

 

 

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 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FLUVIAIS, 

TERRESTRES E MAQUINAS PESADAS) EM CARÁTER EVENTUAL E CONTINUADO A FIM DE 

ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 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). 
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Parágrafo Único. A Prefeitura arcará com todas as demais despesas necessárias á execução dos serviços 

contratos. 

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

4.1 – Os Recursos Orçamentários necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes 

deste Contrato no presente exercício estão previstos na Dotação Orçamentária, no elemento corrente 

abaixo: 

00.00 – <INFORMAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA> 

Funcional Programática: 

ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DO CONTRATO 

5.1 – O prazo a ser considerado por este instrumento contratual é a partir da data de assinatura do contrato, 

tendo seu início em  xx de xxxx e seu término em XXX de XXXXXXX de 2022. 

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; 
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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; 

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. 
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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: 

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 
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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 2022. 

 

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU 

Alcides Abreu Barra 

Prefeito Municipal 

 

 

 

EMPRESA 

Contratada 

 

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 04/2022- PMLA 

 

A empresa________________________________________, inscrita no 

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

PREGÃO PRESENCIAL S.R.P.  nº 04/2022- PMLA, cujo objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FLUVIAIS, TERRESTRES 

E MAQUINAS PESADAS) EM CARÁTER EVENTUAL E CONTINUADO A FIM DE ATENDER AS 

DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 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 2022. 

 

 

 

_________________________________________________ 

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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