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EDITAL Nº 029/2022 – CPL/SEMEIA/FMMA

Item para Ampla Participação de Empresas

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locação de veículos automotivos sem motorista, sem combustível,
quilometragem livre e com manutenção, caso necessário, para atender a demanda da
Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA.
Abertura: em 14 de julho de 2022
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 (SRP)
Processo Administrativo n° 2022/0603-002
Edital destinado a AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS
MODO DE DISPUTA ABERTO
Torna-se público que o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE DE ABAETETUBA – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
ABAETETUBA, por meio do PREGOEIRO designado pela Portaria nº 105/2021 – GP, sediado
na Rua Barão do Rio Branco, 1232, Bairro Centro, Cidade de Abaetetuba/PA, realizará licitação,
para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamento (MENOR PREÇO POR ITEM), objetivando o Registro de preços para futura
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos
automotivos sem motorista, sem combustível, quilometragem livre e com manutenção,
caso necessário, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de
Abaetetuba/Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA., nos termos da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 3.555,
de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, Decreto nº 9.488/18 de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as
exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 14 de julho de 2022
Horário: 09:00 (horário de Brasília/DF)
Local: www.licitanet.com.br
Pregoeiro: ANTONIO DIAMANTINO NOGUEIRA
Início da Disputa do pregão eletrônico: 14/07/2022 às 09:00 (horário de Brasília/DF).
1. DO OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa objetivando o Registro
de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de locação de veículos automotivos sem motorista, sem combustível, quilometragem
livre e com manutenção, caso necessário, para atender a demanda da Prefeitura
Municipal de Abaetetuba/Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA., conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.1. Os veículos deverão ter ano de fabricação NÃO superior a 5 (cinco) anos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema
“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/;
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica;
3.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;
3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto
desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos. As empresas definidas como Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, terão o tratamento diferenciado noq eu
couber, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/;
4.1.1. Em que pese a aplicação da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, no referido processo não será aplicado a
exclusividade e de cotas reservadas no presente certame, qual seja, para Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, pois poderá representar prejuízos ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado. Vejamos o art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 quando o
tratamento diferenciado e simplificado não for vantajoso para a Administração Pública ou
representar prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado (art. 49, inc. III).
4.1.2. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
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exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite
Estabelecidos;
4.2. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo
da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;
4.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do órgão licitante, em nenhuma hipótese
responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que
forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;
4.4. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada
para início da sessão pública via internet;
4.5. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/;
4.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única
e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
4.7. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do Sistema, ou do órgão licitante, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;
4.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema
para imediato bloqueio de acesso;
4.8.1. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.8.2. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.8.3. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.8.4. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.8.5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.8.6. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
4.8.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.8.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014- TCU-Plenário);
4.8.9. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa/SEGES nº 05/2017);
4.8.10. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.
4.8.11. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela
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demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.8.12. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.
2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.8.13. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão
contratante.
4.8.14. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.8.15. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
quando for o caso.
4.8.15.1. nos itens exclusivos (se houver) para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.8.15.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.8.16. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.8.17. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.8.18. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
4.8.19. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
4.8.20. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.8.21. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do
art. 5º da Constituição Federal.
4.8.22. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.8.23. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os
licitantes
encaminharão,
exclusivamente
por
meio
do
sistema
(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
5.8 A proposta de preços deverá ser apresentada:
5.8.1 Em PDF, cabeçalho timbrado da licitante em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza sem entrelinhas;
5.8.2 Datada, assinada e pelo representante legal da licitante proponente, com assinatura
manuscrita ou assinatura digital;
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos, de disponíveis:
6.1.1.
Valor unitário e total do item;
6.1.2.
Marca;
6.1.3.
Modelo;
6.1.4.
Fabricante;
6.1.5.
Ano de fabricação;
6.1.6.
Tipo de combustível;
6.1.7.
Garantia
6.1.8.
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
do Termo de Referência;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
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previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
6.3.1.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.3.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93;
6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso
de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:
6.4.1.
cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante
toda a execução contratual;
6.4.2.
cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao
pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos,
para os fins do previsto no subitem anterior.
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como prestar os
serviços necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
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contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no
Termo de Referência.
7.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema,
e então DESCLASSIFICARÁ;
7.4. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta comprovadamente
inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na
fase de aceitabilidade;
7.5. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem
desclassificadas do certame pelo pregoeiro;
7.6. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no
site https://licitanet.com.br/, conforme Edital;
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;
7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser R$ 0,10 (dez) centavos.
7.10. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.10.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
(dois) minutos do período de duração da sessão pública.
7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
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de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.16. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as
quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a
fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT
MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;
7.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.19. Sendo efetuado lance comprovadamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá,
podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
7.20. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita
o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances;
7.22. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados;
7.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a 20 (vinte) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/.
7.24. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
7.25. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexão;
7.26. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de
preços;
7.27. A participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas
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de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
7.28. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.29. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
7.30. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
7.31. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:
7.32.1. prestados por empresas brasileiras;
7.32.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.32.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.33. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
7.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
7.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada (PROPOSTA CONSOLIDADA) ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
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primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.
8.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
desde que não contrariem exigências legais.
8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.4.1. não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.4.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.4.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCUPlenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço
manifestamente inexequível;
8.4.4.1. quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de
preços ou menor lance que:
8.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.4.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias
e convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.6. Quando o licitante ofertar preços significativamente inferiores ao preço médio estimado,
e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de
custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta em que a empresa deverá
apresentar planilha de composição e custos com comprovação de notas fiscais de compras,
estoque, demonstrando a exequibilidade da proposta.
8.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita para aceitação ou não pelo Pregoeiro.
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8.7.1.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.8.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findar o prazo.
8.8.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
8.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que não haja majoração do preço.
8.10. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.
8.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
8.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Habilitação jurídica:
9.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual.
9.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus administradores.
9.1.4 Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.1.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
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investidura ou nomeação da diretoria em exercício.
9.1.6 Cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios se houver.
9.1.7 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FIC), pertinente ao seu ramo
de atividade do objeto, atualizada do ano de 2022.
9.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
9.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.2.1. Prova de inscrição no CNPJ, vigente na data de abertura desta licitação.
9.2.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, fornecida, respectivamente, pela Caixa Econômica Federal e Receita
Federal, vigente na data da abertura desta licitação;
9.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão de Dívida Ativa da
União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de quitação de
Tributos e contribuições Federais Administrativospela Secretaria da Receita Federal, da sede
do licitante, vigente na data de abertura desta licitação;
9.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, positiva,
com efeito de Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de
abertura desta licitação;
9.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão
Negativa ou da Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante,
vigente na data de abertura desta licitação;
9.2.6. Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
9.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
9.3. Qualificação Econômico-Financeira:
9.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, As
certidões que não fixarem prazo de validade, só serão aceitas, aquelas expedidas até no
máximo 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura da presente licitação;
9.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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, registrado na JUCEPA ou na junta comercial da sede da licitante. Em caso de
Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
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registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
9.3.3. Os documentos relativos ao Balanço Patrimonial deverão ser apresentados contendo
assinatura do representante legal da empresa proponente e do seu contador ou técnico
contábil, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir
a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador ou
técnico contábil e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade-CRC são
indispensáveis, nos termos da Resolução CFC nº 871/2000 e suas alterações, devidamente
registrados na Junta Comercial competente conforme a Resolução CFC nº 1330/2011 e
alterações, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios. vir acompanhado do Termo de Abertura e
Encerramento do Livro Diário, da Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
9.3.4. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital), nos termos do
Art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º
de janeiro de 2016, deverão apresentar documentação que comprove tal situação (documento
contábil de enquadramento);
9.3.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;
9.3.6. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a
Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.4. Qualificação Técnica:
9.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em
características com o objeto desta licitação, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um)
Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatórios da capacidade técnica em prestação dos serviços iguais ou semelhantes por
pelo menos 12 meses, para atendimento ao objeto do Presente pregão, que apresentem no
mínimo as seguintes informações:
 Identificação da pessoa jurídica emitente;
 Nome e cargo do signatário;
 Endereço completo do emitente;
 Período de vigência do contrato ou prestação dos serviços;
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Objeto contratual, itens, descrições dos itens e quantitativos executados e outras
informações que entenda necessária;
 No caso de atestados emitidos por Pessoas Jurídicas de Direito Privado os
mesmos deverão ter a assinatura do emitente reconhecida em Cartório;
9.4.1.1. A exigência do documento acima, justifica-se pela necessidade de se obter maior
segurança no cumprimento dos contratos com a administração, pois a locação do objeto que
ora se licita não pode dar margem a erros, o que prejudicaria toda a administração e população
Municipal de Abaetetuba especificamente a preservação e fiscalização do meio ambiente, e
consequentemente trazendo danos ao interesse público.
9.5. Da análise:
9.5.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte
cadastro:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
c)
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.5.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário;
9.5.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
9.5.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;
9.5.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.6. 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.
9.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
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porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta,
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência vinculam a Contratada.
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
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vínculo à proposta de outro licitante.
11. DOS RECURSOS
11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal
e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo
de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.1.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.1.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com
a fase do procedimento licitatório.
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora pelo Pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela autoridade competente.
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.
14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor,
a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais
condições.
14.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame.
15. DO TERMO DE CONTRATO
15.1. Após a homologação da licitação, e assinatura da Ata de Registro de Preços, em sendo
realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
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15.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato,
bem como da ata de registro de preços.
15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação,
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços.
16. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL
16.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais
8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações, .
16.2. O valor mensal contratado poderá ser repactuado, observado o interregno mínimo de
um ano de vigência do contrato.
16.3. Se a regulamentação legal, acerca de indexação de contratos celebrados pelo setor
público, for alterada, prevalecerão os novos dispositivos legais.
16.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas durante a execução dos contratos, de
comprovada repercussão no preço contratado, implicarão na revisão destes para mais ou para
menos, conforme o caso.
16.5. Os preços serão passíveis de revisão, a qualquer momento, para mais ou para menos,
mediante demonstração por parte da CONTRATADA da maior onerosidade dos encargos
necessários à execução do objeto, decorrente de fato excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, de forma justificada e por escrito, utilizando estudos técnicos devidamente
documentados.
16.6. A CONTRATADA deverá encaminhar os pedidos de reequilíbrio por escrito, juntamente
com os documentos comprobatórios, os quais serão analisados pela CONTRATANTE, que
deverá se pronunciar pela aceitação total, parcial ou ainda, pela rejeição do pedido, em até 10
(dez) dias úteis da entrega do documento devidamente protocolado.
16.7. As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio
econômico-financeiro, serão publicadas no Diário Oficial do Estado.
17. EXECUÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1. A fiscalização da contratação, será exercida por um representante da Administração
(agente contratante) devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita
execução do objeto, em conformidade com o previsto no Termo de Referência, na proposta
da CONTRATADA, no contrato, e no instrumento convocatório.
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17.2. O fiscal do contrato será indicado no contrato assinado pelas partes, ou em indicação
separadamente, e 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.
17.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
17.4. 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 veículos inadequados 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.
17.5. O veículo será conduzido por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou
designados por ela, que sejam legalmente habilitados e identificados para o tipo de veículo
que estarão dirigindo.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
18.1. Das Obrigações da Contratada:
18.1.1. 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;
18.1.2. Colocar à disposição da contratante todos os meios necessários à comprovação
da qualidade e operacionalidade dos serviços, permitindo a verificação de sua
conformidade com as especificações;
18.1.3. Cumprir os prazos estipulados na ata de registro de preços e as especificações
dos veículos, objeto da licitação;
18.1.4. Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrões e quantidades
requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as exigências legais.
18.1.5. Levar imediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades
ocorridas no fornecimento do objeto.
18.1.6. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo contratante, bem como
atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto
à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo contratante.
18.1.7. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da contratante para
acompanhamento da execução da ata de registro de preços. A existência da fiscalização
de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do fornecedor registrado pela
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execução de qualquer serviço.
18.1.8. Apresentar as notas fiscais/faturas, correspondentes aos produtos objeto da
contratação ao setor responsável pelo recebimento.
18.1.9. Realizar manutenção do veículo locado, compreendendo manutenção
mecânica e elétrica troca de óleos, filtros e os serviços indispensáveis ao perfeito
funcionamento dos mesmos, sendo que tais serviços são de exclusiva responsabilidade
da contratada, não gerando quaisquer ônus para a contratante.
18.1.10. Disponibilizar o veículo limpo interna e externamente, com a respectiva
documentação de porte obrigatório, bem como o comprovante de seguro vigente.
18.1.11. Disponibilizar o veículo com apólice de seguro total (incêndio e colisão), bem
como contra terceiros (cobertura física e material), caso exigido na descrição do serviço.
18.1.12. Apresentar, no ato de assinatura do instrumento contratual, cópia autenticada
dos documentos do veículo, bem como apólice de seguro total do veículo, caso exigido
na descrição do serviço. Em caso de troca de qualquer veículo, deverá obrigatoriamente
atualizar os documentos junto ao fiscal do contrato.
18.1.13. Substituir ou efetuar os devidos reparos no veículo contratado em caso de
impossibilidade de atendimento durante a execução dos serviços em até 24 (vinte e
quatro) horas.
18.1.14. Em caso de necessidade de substituição de veículo destinado para o serviço
a contratada deverá disponibilizar outro com as mesmas características. A substituição
deverá ser feita dentro da programação fornecida pela contratada a cada execução.
18.1.15. Despesas de manutenção, com reboque, acidentes de trânsito serão de
responsabilidade da contratada.
18.2. Das Obrigações da Contratante:
18.2.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo
se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
18.2.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
18.2.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável
por esta atribuição.
18.2.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na prestação.
18.2.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada.
18.2.6. Receber os serviços do contrato, nos termos, prazos, condições e
especificações estabelecidas no instrumento contratual.
18.2.7. Arcar com despesas de combustivel, o pagamento de multas de transito e
demais atos e responsabilidades decorrentes de infrações de transito acorridas durante
a utilização do(s) veículo(s) sob sua responsabilidade.
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19. DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega dos
itens, mediante a apresentação da nota fiscal, caeita pela contratante e devidamente
certificada pelo servidor competente;
19.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais
ou da matriz;
19.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da
agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
19.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sobrestado até a resolução da causa ensejadora do impedimento;
19.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em
dias com suas regularidades fiscal e trabalhista.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada
que:
20.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
20.1.5. Cometer fraude fiscal;
20.2.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
20.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
20.2.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência,
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a
CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de
atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento;
20.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
20.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
20.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
20.2.6. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
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aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1
deste Termo de Referência;
20.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.2.8. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.5 e 20.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados;
20.2.8.1. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
20.2.8.2. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
20.2.8.3. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.2.8.4. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados;
20.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;
20.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;
20.5. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente;
20.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil;
20.7. 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;
20.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR;
20.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa;
20.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
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administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, caso convocado pelo pregoeiro, os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A
impugnação
poderá
ser
realizada
de
forma
eletrônica
no
site
https://licitanet.com.br/processos.html, e envio para o e-mail licita2@abaetetuba.pa.gov.br.
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão
pública,
exclusivamente
por
meio
eletrônico
no
site
https://licitanet.com.br/processos.html, e envio para o e-mail licita2@abaetetuba.pa.gov.br.
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
22.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
22.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos poderão ser divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília.
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Prefeitura Municipal de Abaetetuba.
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11. A responsabilidade pela Contratação do objeto do presente certame será da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba - Fundo Municipal de Meio Ambiente de
Abaetetuba.
23.12. Cabe a Secretaria de Meio Ambiente recursar o objeto requisitado, caso ela não atenda
as especificações exigidas neste termo.
23.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://licitanet.com.br/
e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço https://www.tcm.pa.gov.br/mural-delicitacoes/.
23.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.14.1. ANEXO I – Especificação do objeto – Relação de itens;
23.14.2. ANEXO II - Termo de Referência;
23.14.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços.
23.14.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato;
23.14.5. ANEXO V – Modelo Composição de custos;
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DE ITENS
OBJETO: Sistema de registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
Locação de veículos automotivos sem motorista, sem combustível, quilometragem livre e com manutenção, caso
necessário, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba
– PA.
PREÇO MÁXIMO
ACEITÁVEL
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

Locação de VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04
portas, quilometragem livre, transmissão de
06 (seis) marcha a frente e 1 de ré, com ar
condicionado original de fábrica, direção
elétrica, vidro elétrico, com motorização a
partir 1.0cc., Airbag duplo, injeção eletrônica,
capacidade para 05 (cinco) passageiros,
movido
gasolina/etanol.
Adesivagem
conforme arte fornecida pela secretaria. E
lavagem semanal sob a responsabilidade da
contratada.
Locação de VEÍCULO Tipo CAMINHONETE
CABINE DUPLA 4x4, capacidade 05
pessoas, com ar condicionado original de
fábrica, direção elétrica, potência mínima a
partir de 160Cv, com combustível à diesel, 04
(quatro)
portas
laterais
com
abertura/fechamento de portas com sistema
de trava elétrica, tração tipo 4x4, Airbag duplo
(motorista e passageiro), freio ABS nas 04
rodas, capacidade de carga não inferior a
1000kg, vidro elétrico, Rack de porta escadas.
Adesivagem conforme arte fornecida pela
secretaria com quilometragem livre. E
lavagem semanal sob a responsabilidade da
contratada.

UNIDADE

QUANT. QUANT.
VEICULOS MESES

PREÇO MÉDIO
POR ITEM

PREÇO MÉDIO
TOTAL POR
ITEM

MÊS

1

12

R$ 4.108,89

R$ 4.108,89

R$ 49.306,68

MÊS

2

12

R$ 7.811,09

R$
15.622,18

R$ 187.466,16

TOTAL MENSAL
TOTAL GERAL 12 MESES

R$ 19.731,07
R$ 236.772,84

R$ 236.772,84

item 01 - 01 veículo - valor total 12 meses: 49.306,68
item 02 - 02 veículos - valor total 12 meses: 187.466,16
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA – SEMEIA
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de veículos
automotivos sem motorista, sem combustível, quilometragem livre e com manutenção, caso
necessário, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA.
1.2. Os veículos deverão ter ano de fabricação NÃO superior a 5 (cinco) anos.

2. DAS JUSTIFICATIVAS
2.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ABAETETUBA: A locação dos
veículos, objeto deste termo, terá por finalidade a execução de transporte dos servidores e
demais funcionários do orgão, devido à necessidade de desempenho das atividades
individuais e conjuntas dentro do município, zona urbana/rural, assim também como a outros
muncípios junto à orgãos e entidades do governo da esfera Municipal/Estadual. Desta
forma, a locação destes veículos irá proporcionar melhorias ás condições de trabalho e aos
profissionais para o desenvolvimento das ações e atividades desta secretaria.
2.2. DAS ATIVIDADES: A locação do veículo é de suma importância, pois irá ser utilizado na
realização das atividades desenvolvidas por esta secretaria, tais como: vistorias dos
empreendimentos licenciados, realizadas pelos servidores da Gerencia de Licenciamento
Ambiental; Desenvolvimento de programas e projetos relacionados às atividades de
Educação Ambiental; Transporte das equipes de Gerência das Áreas Verdes bem como
de seus equipamentos necessários (escadas, motosserra, motopoda, tesouras cortador
de grama) para a execução das demandas de podas, supressão e paisagismo deste
município; Na averiguação de denúncias de desmatamento, poluição sonora, entre
outros, realizadas pela equipe de Fiscalização Ambiental, que deve estar em atuação 24h;
dentre outros.
2.3. CUSTO BENEFÍCIO: A secretaria possue uma frota de veículos limitada e com tempo de
uso avançado, onde alguns destes veículos, que resistiram à ação do tempo, necessitam
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inúmeras vezes de manutenção corretiva não programada, o que dificulta todo
planejamento que possa vir a ser desenvolvido. Considerando a grande demanda de
utilização desses veículos e ao mesmo tempo a necessidade de controle e racionalização
do gasto público, uma das principais vantagens apresentada por esse modelo de
contratação é o baixo custo, quando comparado com a aquisição de veículos, o qual inclui,
além do uso do veículo, a gestão da manutenção, as peças de reposição, pneus, seguros,
impostos, gestão da documentação, veículos substitutos, prazos e parâmetros para
substituição definitiva do veículo.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação, objeto deste termo de referência, tem amparo legal, integralmente, nas
leis federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e lei complementar nº 123/2006, e demais
legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no termo e
nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4. DESCRIÇÕES DO PRODUTO
4.1. A prestação de serviços, objeto do presente termo, consta na pauta em anexo, estando
especificadas as unidades de medidas de cada produto a ser locado.
4.2. O veículo deverá ser apresentado com toda a documentação exigida pela legislação
vigente e estar em boas condições de uso e aparência, sem amassados, arranhões ou
outros danos que caracterizem má apresentação do veículo, seja interno, ou externo.
4.3. Deverão regularmente ser efetuadas manutenções corretivas e preventivas conforme
orientação do fabricante constante do manual, inclusive substituição de pneus.
4.4. O veículo deverá estar com o seguro obrigatório e a documentação em dia, sendo objeto
de exames periódicos pela contratante.
4.5. Todas as despesas, taxas, impostos do veículo são de responsabilidade da contratada.
4.6. O veículo recolhido para reparos ou manutenção deverá ser substituído pela contratada,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e o veículo substituto deverá atender as
mesmas especificações do veículo substituído.
4.7. O veículo deverá manter as características e cor padrões de fábrica, não sendo permitido o
uso de qualquer letreiro, marca ou logotipo que identifique a empresa, exceto quando
solicitado pela contratante.
4.8. No momento da apresentação, o veículo deverá estar de acordo com os parâmetros
mínimos a seguir estabelecidos:
4.8.1. Limpos (aspirado e lavado, interna e externamente) e dedetizados;
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4.8.2. Manutenção preventiva, inclusive
substituição de
pneus, e corretiva em
dia;
4.8.3. Pneus novos e
com pouco tempo de
uso, não podendo
ser
recauchutados, recondicionados;
4.8.4. Itens de primeiros socorros e caixa de ferramentas de pequenos reparos, no caso
de ocorrências eventuais (em que a legislação exigir).
4.8.5. DPVAT pagos e licenciados na categoria correspondente;
4.8.6. Documentação obrigatória à disposição do contratante e das autoridades de
fiscalização (polícias rodoviária federal, militar e civil). A documentação referida diz
respeito a todas as exigências da DENATRAN, DETRAN, CONTRAN E AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, tais como: CRLV, seguro
obrigatório, IPVA do exercício vigente e registros obrigatórios.
4.9. Os veículos devem ser entregues em local determinado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Abaetetuba – PA.
4.10.
Durante a vigência do contrato os veículos ficarão à disposição do órgão requisitante
24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
4.11. Veículos, especificações técnicas:
Item

Unidade Quant. Mínima

Descrição
Locação

de

VEÍCULO

TIPO

PASSEIO,

04

portas,

quilometragem livre, transmissão de 06 (seis) marcha a frente
e 1 de ré, com ar condicionado original de fábrica, direção
1

elétrica, vidro elétrico, com motorização a partir 1.0cc., Airbag
duplo, injeção eletrônica,

capacidade para 05 (cinco)

Mês

1

Mês

2

passageiros, movido gasolina/etanol. Adesivagem conforme
arte fornecida pela secretaria. E lavagem semanal sob a
responsabilidade da contratada.
Locação de VEÍCULO Tipo CAMINHONETE CABINE DUPLA
4x4, capacidade 05 pessoas, com ar condicionado original de
fábrica, direção elétrica, potência mínima a partir de 160Cv,
com combustível à diesel, 04 (quatro) portas laterais com
abertura/fechamento de portas com sistema de trava elétrica,
2

tração tipo 4x4, Airbag duplo (motorista e passageiro), freio
ABS nas 04 rodas, capacidade de carga não inferior a 1000kg,
vidro elétrico, Rack de porta escadas. Adesivagem conforme
arte fornecida pela secretaria com quilometragem livre. E
lavagem semanal sob a responsabilidade da contratada.
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4.12

Os itens serão requisitados pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria

Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA. por meio de seus representantes
devidamente autorizados, que deverão solicitar por escrito, podendo ser por e-mail, onde
constarão todos os dados, inclusive, dados completos do servidor responsável pela
retirada dos mesmos.
4.13

A entrega dos veículos deverá ser feita no endereço indicado pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA, conforme requisição, devendo, quando
do recebimento, fazer a conferência da documentação.
4.14

O pagamento será realizado até 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente após a

apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, devidamente aceita pela contratante,
vedada a antecipação.
4.15

Em hipótese alguma serão aceitos os itens em desacordo com as condições

pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade da prestação de
serviços de sua responsabilidade, bem como à repetição de procedimentos as suas
próprias custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. 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.
5.2. Colocar à disposição da contratante todos os meios necessários à comprovação da
qualidade e operacionalidade dos serviços, permitindo a verificação de sua conformidade
com as especificações.
5.3. Cumprir os prazos estipulados na ata de registro de preços e as especificações dos
veículos, objeto da licitação.
5.4. Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrões e quantidades requisitados,
garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as exigências legais.
5.5. Levar imediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades
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ocorridas no fornecimento do objeto.
5.5.1. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo contratante, bem como
atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente
quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo contratante.
5.6. Sujeitar-se

à

ampla

e

irrestrita

fiscalização

por

parte

da

contratante para

acompanhamento da execução da ata de registro de preços. A existência da fiscalização
de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do fornecedor registrado pela
execução de qualquer serviço.
5.7. Apresentar as notas fiscais/faturas, correspondentes aos produtos objeto da contratação
ao setor responsável pelo recebimento.
5.8. Realizar manutenção do veículo locado, compreendendo manutenção mecânica e
elétrica troca de óleos, filtros e os serviçosindispensáveis ao perfeito funcionamento dos
mesmos, sendo que tais serviços são de exclusiva responsabilidade da contratada, não
gerando quaisquer ônus para a contratante.
5.9. Disponibilizar o veículo limpo interna e externamente, com a respectiva documentação
de porte obrigatório, bem como o comprovante de seguro vigente.
5.10.

Disponibilizar o veículo com apólice de seguro total (incêndio e colisão), bem como

contra terceiros (cobertura física e material), caso exigido na descrição do serviço.
5.11.

Apresentar, no ato de assinatura do instrumento contratual, cópia autenticada dos

documentos do veículo, bem como apólice de seguro total do veículo, caso exigido na
descrição do serviço. Em caso de troca de qualquer veículo, deverá obrigatoriamente
atualizar os documentos junto ao fiscal do contrato.
5.12.

Substituir ou efetuar os devidos reparos no veículo contratado em caso de

impossibilidade de atendimento durante a execução dos serviços em até 24 (vinte e
quatro) horas.
5.13.

Em caso de necessidade de substituição de veículo destinado para o serviço a

contratada deverá disponibilizar outro com as mesmas características. A substituição
deverá ser feita dentro da programação fornecida pela contratada a cada execução.
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5.14.

Despesas de manutenção, com reboque, acidentes de trânsito serão de

responsabilidade da contratada.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso,
com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
6.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
6.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta
atribuição.
6.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas
com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na prestação.
6.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada.
6.6. Receber os serviços do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações
estabelecidas no instrumento contratual.
6.7. Arcar com despesas de combustivel, o pagamento de multas de transito e demais atos e
responsabilidades decorrentes de infrações de transito acorridas durante a utilização
do(s) veículo(s) sob sua responsabilidade.

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1. O Prazo de Vigência será de até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas
prorrogável nos termos da legislação vigente.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 18 | Gestão Ambiental
 18 122 | Administração Geral
 18 122 1801 | Manutenção da Infraestrutura da Secretaria. Municipal de Meio Ambiente
 18 122 1801 2.200| Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA. =
R$ 2.950.000,00.
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9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINSTRATIVAS

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação são as previstas em Lei.
9.2. Por estar de acordo com as necessidades da Secretaria solicitantes neste, damos fé, ciência
e AUTORIZAMOS o presente Termo de Referência;

Abaetetuba, 16 de maio de 2022.
Atenciosamente,

______________________________________
RAPHAEL THIAGO SILVA SERENI
Secretário Municipal De Meio Ambiente De Abaetetuba
Portaria Nº 013/2021

____________________________________
GABRIELA LOBATO SILVA
Chefe do Setor de compras
Portaria Interna nº 002/2022

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – 68.440.000 – Abaetetuba/PA – Fone: (091) 3751-2022
E-mail: licita2@abaetetuba.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÂO ELETRÔNICO Nº 029/2022

ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.........../2022-SRP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022
Aos ........ dia(s) do mês de ....................de dois mil e vinte e dois, o Município de Abaetetuba,
através do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba, nos termos da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico
para Registro de Preços n° 029/2022-SRP, RESOLVE registrar os preços para (objeto
licitado), tendo sido os referidos
preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locação de veículos automotivos sem motorista, sem combustível,
quilometragem livre e com manutenção, caso necessário, para atender a demanda da
Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da
sua assinatura.
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os serviços citados na Cláusula Primeira
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra
licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume
o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, as solicitações da prestação dos
serviços, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito,
inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas
cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
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Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: 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 assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na
presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega dos veículos, em conformidade especificação no termo de referência, de
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba,
contados a partir da data da assinatura do contrato.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas
no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da entrega da nota fiscal na
Secretaria de Meio Ambiente devidamente atestada pelo responsável do departamento
competente, comprovando a realização do serviço. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal,
motivada por erros ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser o momento em que
a nota estiver corrigida.
Parágrafo Primeiro: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser
efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às
condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do
processo próprio.
Parágrafo segundo: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer
fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A prestação dos serviços só estará caracterizada mediante ordem de serviço ou autorização.
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O fornecedor ficará obrigado a atender todos as solicitações de serviços efetuados durante a
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior
à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°
029/2022-SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo
do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo
da Administração;
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das

obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços
não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos
porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa,
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de
fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
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CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no
art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor,
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais
fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento dos serviços de locação constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, instruções e normas estabelecidas no edital e
termo de referencia, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os serviços prestados deverão ser em conformidade as determinações
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - FMMA, assim considerados de boa qualidade, e
deverão ser prestados;
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato da prestação dos serviços, para efeito de posterior verificação e
atesto da conformidade constantes da proposta da empresa, observando todas as
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço e sua consequente
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aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes
em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
 A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado e dos custos para a prestação dos serviços.
 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
 Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes,
caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO
As locações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços, sua retificação ou cancelamento, total
ou parcial, serão igualmente autorizadas pelo órgão requisitante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando
solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo
de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem
de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços registradas nesta Ata poderá ser total ou
parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15
da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata
de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de
Registro de Preços.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo
período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
A empresa prestadora dos serviços compromete-se a cumprir as obrigações constantes no
edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da
atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da
contratada, após a efetiva prestação dos serviços e emissão do Termo de Recebimento
Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do
fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
/2022SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das
disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa
oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
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Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de
Abaetetuba, com exclusão de qualquer outro. E, por estarem assim, justas e contratadas,
firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas que também o subscrevem.
Abaetetuba - PA, ..... de

de 2022

........................................................
C.N.P.J. nº 42.408.173./0001-93
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ABAETETUBA - FMMA
GERENCIADOR DA ATA

...................................................
C.N.P.J. nº....................
DENTENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO Nº ............
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
O MUNICIPAL DE ABAETETUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CNPJ 42.408.173./0001-93, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Manoel de Abreu, n° 1756, Bairro: Mutirão, Abaetetuba/PA, representado por seu Gestor, Sr.
Raphael Thiago Silva Sereni, portador do RG nº 4303163 SSP/PA e no CPF Nº 821.907.63215, residente e domiciliado sito à Rua Padre Mário Lanciote, Nº 1059 – Bairro Cristo, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa XXXXXXXXX, CNPJ
XXXXXXX/XXXX, instalada na XXXXXXX, neste ato representada pelo (a) Sr. (a)XXXXXXXX,
RG XXXXX, e CPF: XXXXXXX, domiciliado e residente na XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual
são partes integrantes o Edital do Pregão nº 029/2022 SRP e a proposta apresentada pela
CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02
e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E
COM MANUTENÇÃO, CASO NECESSÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE
ABAETETUBA – PA.
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

1

Locação de VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 portas,
quilometragem livre, transmissão de 06 (seis) marcha a
frente e 1 de ré, com ar condicionado original de fábrica,
direção elétrica, vidro elétrico, com motorização a partir
1.0cc., Airbag duplo, injeção eletrônica, capacidade para
05 (cinco) passageiros, movido gasolina/etanol.
Adesivagem conforme arte fornecida pela secretaria. E
lavagem semanal sob a responsabilidade da contratada.

MÊS

QUANT. QUANT.
VEICULOS MESES

1

V. UNITÁRIO

VALOR TOTAL

12
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2

Locação de VEÍCULO Tipo CAMINHONETE CABINE
DUPLA 4x4, capacidade 05 pessoas, com ar
condicionado original de fábrica, direção elétrica,
potência mínima a partir de 160Cv, com combustível à
diesel,
04
(quatro)
portas
laterais
com
abertura/fechamento de portas com sistema de trava
elétrica, tração tipo 4x4, Airbag duplo (motorista e
passageiro), freio ABS nas 04 rodas, capacidade de
carga não inferior a 1000kg, vidro elétrico, Rack de porta
escadas. Adesivagem conforme arte fornecida pela
secretaria com quilometragem livre. E lavagem semanal
sob a responsabilidade da contratada.

MÊS

2

12

TOTAL MENSAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O valor deste contrato, é de R$ ......... ( ....... ).
2.1. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta
apresentada pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico de nº 029/2022-SRP são meramente
estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto
a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº
029/2022-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº
8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo
54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em .... de ...... de 2022, extinguindo-se em
... de ........... de
, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo- se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Caberá ao CONTRATANTE:
6.1. Permitir acesso dos funcionários da contratada, a fim de resolver problemas referente a
prestação de serviços;
6.1. Impedir que terceiros prestem os serviços objeto deste Contrato;
6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
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CONTRATADA;
6.3. Notificar eventuais problemas na prestação dos serviços a contratada a fim de que sejam
resolvidos;
6.4. Solicitar, por intermédio de Ordem de Serviço ou Autorização expedida pelo Gestor
Municipal de Maio Ambiente a execução objeto deste Contrato;
6.5. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação dos serviços e
interromper imediatamente, se for o caso;

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
7. Caberá à CONTRATADA:
7.1. - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
serviços, tais como:
7.1.1. salários;
7.1.2. seguros de acidentes;
7.1.3. taxas, impostos e contribuições;
7.1.4. indenizações;
7.1.5. vales-refeição;
7.1.6. vales-transporte; e
7.1.7. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
7.2. – O veículo deverá ser apresentado com toda a documentação exigida pela legislação
vigente e estar em boas condições de uso e aparência, sem amassados, arranhões ou outros
danos que caracterizem má apresentação do veículo, seja interno, ou externo;
7.3. Deverão regularmente ser efetuadas manutenções corretivas e preventivas conforme
orientação do fabricante constante do manual, inclusive substituição de pneus;
7.4. O veículo deverá estar com o seguro obrigatório e a documentação em dia, sendo objeto
de exames periódicos pela contratante;
7.5. Todas as despesas, taxas, impostos do veículo são de responsabilidade da contratada;
7.6. O veículo recolhido para reparos ou manutenção deverá ser substituído pela contratada,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e o veículo substituto deverá atender as mesmas
especificações do veículo substituído;
7.7. O veículo deverá manter as características e cor padrões de fábrica, não sendo permitido o
uso de qualquer letreiro, marca ou logotipo que identifique a empresa, exceto quando
solicitado pela contratante;
7.8. No momento da apresentação, o veículo deverá estar de acordo com os parâmetros
mínimos a seguir estabelecidos:
7.8.1. Limpos (aspirado e lavado, interna e externamente) e dedetizados;
7.8.2. Manutenção
preventiva, inclusive
substituição de
pneus, e corretiva
em dia;
7.8.3. Pneus
novos e
com pouco tempo de
uso, não podendo
ser
recauchutados, recondicionados;
7.8.4. Itens de primeiros socorros e caixa de ferramentas de pequenos reparos, no caso
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de ocorrências eventuais (em que a legislação exigir);
7.8.5. DPVAT pagos e licenciados na categoria correspondente;
7.8.6. Documentação obrigatória à disposição do contratante e das autoridades de
fiscalização (polícias rodoviária federal, militar e civil). A documentação referida diz
respeito a todas as exigências da DENATRAN, DETRAN, CONTRAN E AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, tais como: CRLV, seguro
obrigatório, IPVA do exercício vigente e registros obrigatórios;
7.9. Os veículos devem ser entregues em local determinado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Abaetetuba – PA;
7.10. Durante a vigência do contrato os veículos ficarão à disposição do órgão requisitante 24
(vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados;
7.11. Os itens serão requisitados pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA. por meio de seus representantes
devidamente autorizados, que deverão solicitar por escrito, podendo ser por e-mail, onde
constarão todos os dados, inclusive, dados completos do servidor responsável pela retirada
dos mesmos;
7.12. A entrega dos veículos deverá ser feita no endereço indicado pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Abaetetuba – PA, conforme requisição, devendo, quando do
recebimento, fazer a conferência da documentação;
7.13. Em hipótese alguma serão aceitos os itens em desacordo com as condições
pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade da prestação de
serviços de sua responsabilidade, bem como à repetição de procedimentos as suas próprias
custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e
7.14. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão
nº...... /2022-SRP.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
8. À CONTRATADA caberá, ainda:
8.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;
8.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços ou em conexão
com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
8.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
a prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência; e
8.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste Contrato.
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8.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
9. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
9.1. Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal
do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
9.2. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
9.3. Vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1 Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim,
representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
10.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado
para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
10.3 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do
CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la
administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VISTORIAS E RENOVAÇÃO DE FROTA
11.1. Todos os veículos, quando encaminhados à oficina da Contratada, por qualquer motivo
serão submetidos a um ''Check List'' por parte do Contratante.
11.2. Os veículos deverão sofrer vistorias semestrais, sempre com representantes da
Contratada e do Contratante.
11.3. Todos os veículos deverão apresentar bom estado de uso. Caso algum veículo dos itens,
atinja o limite de quilometragem de 100.000 km durante a vigência do contrato, deverá ser
substituído no prazo de 07 (sete) dias corridos, por outro de características semelhantes, a
contar da data da comunicação por escrito ou por e-mail.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E AVARIAS
12.1. A contratada deverá encaminhar a unidade gestora do contrato com antecedência
mínima de 02 (dois) dias úteis do termo final, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito,
de modo a indicar o condutor no prazo legal, por parte dos condutores, de interpor recursos;
12.2. Nos casos em que a Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba, não for notificada
dentro do prazo supracitado, a contratada se responsabilizará integralmente pelo pagamento
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das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadas
decorrentes de infrações;
12.3. A contratada deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de
trânsito cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto
a Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba, mediante apresentação de comprovante de
pagamento, caso não seja efetuado diretamente pelo condutor da Secretaria;
12.4. Caso a indicação do condutor não seja realizada dentro do prazo legal, Secretaria de
Meio Ambiente de Abaetetuba não arcará com o pagamento da multa por não identificação do
condutor;
12.5. A atestação das faturas correspondentes a prestação do serviço, caberá a autoridade
competente ou servidor designado para esse fim.
12.6. As avarias serão classificadas quanto às ocorrências de trânsito, envolvendo veículos
automotores ou não, vandalismos, acidentes fortuitos e danos causados por fenômenos da
natureza;
12.7. Nos casos em que a responsabilidade pelas avarias for de responsabilidade de terceiros,
vandalismo, acidentes fortuitos e danos causados por fenômenos da natureza, a gestora do
contrato comunicará a Contratada por escrito, anexando cópia do boletim de ocorrência
policial, cessando automaticamente a responsabilidade da Contratante;
12.8. Caso a avaria seja de responsabilidade do condutor da Contratante, a gestora do
contrato comunicará a Contratada, por escrito, anexando cópia do boletim de ocorrência
policial, cabendo o reembolso da avaria, desde que seja apresentado dentro do prazo de 96
(noventa e seis) horas do fato ocorrido e com no mínimo de três (três) orçamentos de
empresas especializadas, constando número do CNPJ, a assinatura do responsável e a
expressa autorização do gestor do contrato para a realização dos serviços de recuperação;
12.9. Os reembolsos solicitados que estiverem em desacordo com o estabelecido não serão
aceitos, sendo devolvidos à Contratada, por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO LICENCIAMENTO E NORMAS DE TRÂNSITO.
13.1. A Contratada deverá arcar com todas as despesas referentes ao licenciamento,
emplacamentos, taxas, impostos dos veículos;
13.2. No ato da entrega dos veículos, a Contratada deverá providenciar a entrega do original
do CRLV de cada veículo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
14.1. A contratada deverá apresentar contrato vigente com empresa de manutenção
devidamente regularizada.
14.2. As manutenções corretivas e preventivas dos veículos locados serão procedidas pela
Contratada, inclusive lavagens, lubrificação e reparos, nestes incluídos os pneus, quando os
veículos não estiverem à disposição da Contratante, de acordo com o plano aprovado pela
mesma.
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14.3. A Contratada deverá arcar com todas as despesas referentes à manutenção preventiva,
corretiva, lubrificação, pneus, tapeçaria e vidraçaria.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SEGURO DO VEÍCULO
15.1. A contratada deverá manter seguro do veículo locado em plena vigência durante todo o
prazo da locação, inclusive na prorrogação deste contrato, se houver;
15.2. Prestar assistência permanente e local sem ônus para o locatário;
15.3. Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a
locadora fica obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro nas mesmas
características técnicas contidas neste instrumento e condições contratadas, de modo a
garantir a continuidade do serviço.
15.4. É de responsabilidade exclusiva do locador o pagamento do IPVA e Seguro do veículo.
15.5. No caso de acidentes automobilístico, incidentes sinistros de um modo geral roubos,
furtos, ou qualquer outra ocorrência que venha causar danos aos veículos locado, por culpa
ou não da CONTRATANTE e CONTRATADA se limitará a providenciar a devida comunicação
para elaboração do BO (Boletim de Ocorrência), quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DESPESA
16.1. A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto, está a cargo da dotação
orçamentária: Exercício 2022
1213 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.1801.2.200 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.39.14 – Locação de bens Móveis de Outra Natureza e Intangíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
17.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa
pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ao fornecedor
no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos e atesto da prestação
do serviço junto a(o) CONTRATANTE;
17.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das
guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original
ou em fotocópia autenticada;
17.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação,
os serviços prestados não forem satisfatórios ou estiverem em desacordo com as
especificações apresentadas e aceitas;
17.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato;
17.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de
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compensação financeira por atraso de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
18.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
19.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93;
19.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a
ser contratado;
19.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula,
salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DAS PENALIDADES
20.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos
prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
20.1.1. Advertência;
20.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação
oficial;
20.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender
totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas no neste contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
20.1.4. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à
solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas neste contrato, contado da
comunicação oficial;
20.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, por até 2 (dois) anos.
20.2. - Fica impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
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20.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
20.2.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
20.2.3. Comportar-se de modo inidôneo;
20.2.4. Fizer declaração falsa;
20.2.5. Cometer fraude fiscal;
20.2.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
20.2.7. Não celebrar o contrato;
20.2.8. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
20.2.9. Apresentar documentação falsa.
20.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
20.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados nos
anteriormente da Cláusula Vigésima, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.
20.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração
do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
21.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
21.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
21.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
21.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
21.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;
21.2.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente;
21.2.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
22.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº /2022-SRP, cuja realização
decorre da autorização do Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Sr. Raphael
Thiago Silva Sereni, e da proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO
23.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Abaetetuba, com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas
pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Abaetetuba - PA, ..... de .............................................. de 2022.

C.N.P.J. nº 42.408.173./0001-93
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ABAETETUBA - FMMA
CONTRATANTE
...................................................
CNPJ ............................
CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1.
2.
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ANEXO V
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
item 01
MODELO DE PLANILHA PARA SERVIR DE BASE
Custos
%
1
Depreciação do veículo (custo anual /12)
2
Licenciamento (custo anual /12)
3
4
5
6
7
8
9

MENSAL
ANUAL
Valor (R$) Valor (R$)

ITEM 02
MENSAL
Valor (R$)

ANUAL
Valor (R$)

0,00

0,00

IPVA (custo anual/12)
Seguro Obrigatório - DPVAT (custo
anual /12)
Seguro Total (custo anual /12)
Lavagem semanal completa
Manutenção do veículo: mecânica,
elétrica, troca de óleos e filtros
Manutenção preventiva, corretiva,
lubrificação, pneus, tapeçaria e vidraçaria.
OUTRAS DESPESAS..................
.....................
..........................
........................
.....................
TOTAL

0,00

0,00

...................................................
CNPJ ............................
EMPRESA

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – 68.440.000 – Abaetetuba/PA – Fone: (091) 3751-2022
E-mail: licita2@abaetetuba.pa.gov.br

