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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, 
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principalmente em casos de imperiosa necessidade da Administração, caso fortuito, força maior, 

não implicando em ônus para o CONTRATANTE. 

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 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. V. UNIT 
V. 

TOTAL/MÊS 
V. TOTAL P/ 

12 MESES 

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       
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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       

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    
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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 Contrato; Caso não o faça dentro do prazo estipulado, ao Contratante 
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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. 

Limoeiro do Ajuru, PA, 09 de Maio de 2022. 

. 

 


