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EDITAL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 061/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2022 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

 
O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ESTADO DO PARÁ, mediante a pregoeira Janaina Sampaio da Cruz, designada pela 

Portaria Municipal 356/2022-GPM de 1º/06/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que 

realizará às 09h00 do dia 27 de setembro de 2022, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Redenção - 

PA, na Rua Ildonete Guimarães da Silva nº 253, 2º andar Sala nº 202 – Setor: Jardim Umuarama, licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme 

descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a 

Lei Federal n°. 10.520/02, de 17/07/02, que dispõe sobre a modalidade Pregão, o Decreto Federal nº 10.024/19 

de 20 de setembro de 2019, que Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a 

aquisição de bens e a contratação de serviços comuns e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, de 

21/06/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; na Lei Complementar nº 

123/06, de 14/12/06, que istitui o Estatuto das ME e EPP; no Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08/08/2000, 

que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão para aquisição de bens e serviços comuns e no 

Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamento o Sistema de Registro de Preços; na Lei 

complementar Municipal nº 101/2019, de 11/03/19, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Redenção e no Decreto Municipal nº 23/17, 

de 02 de janeiro de 2017, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e suas modificações. Comunica, 

também, que o supracitado certame licitatório destina-se ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA 

DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO /PA, mediante o CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO DE MAIOR DESCONTO PARA SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE PEÇAS, aplicado sobre a tabela 

de preços oficial da concessionária autorizada, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

 

ATENÇÃO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA recomenda aos licitantes que leiam com atenção 
o presente Edital e seus anexos. 

 

 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 14h00 (quatorze horas) do dia 15 de setembro de 2022. 
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 27 de setembro de 2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00 (nove horas) do dia 27 de setembro de 2022. 
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
 

1   - DO OBJETO: 

Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 
realização do Pregão na data acima marcada, a data de abertura da licitação será prorrogada no Portal de 
Compras Públicas, sendo publicado o aviso de prorrogação no Portal da Prefeitura Municipal de Redenção-PA 
e no Diário Oficial da União. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação 
de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS 
PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, compreendendo serviços mecânicos 
em geral, elétrico-eletrônicos, vidraçaria, tapeçaria, funilaria/lataria, pintura, Guincho (reboque de veículos), 
lavagem em geral, retifica geral em motores, serviços injeção eletrônica, e troca de lubrificantes, fluídos de 
freio, filtros, troca de pneus, borracharia, alinhamento, balanceamento, cambagem, e serviços dos sistemas 
de ar condicionados dos veículos com fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou 
similares de primeira linha, visando atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, 
E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER – FUNDEB E 
FME; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL; FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – FMDCA; E, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, mediante o CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
DE MAIOR DESCONTO PARA SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE PEÇAS, aplicado sobre a tabela de preços oficial 
da concessionária autorizada, conforme tabela constante do Termo de Referência. 
 
1.1. O presente Edital de Pregão e seus Anexos – Termo de Referência e Contrato – são complementares entre 

si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade constante em um e omitido em 
outro, será considerado existente e válido para todos os fins. 

 
1.2. Por força da Instrução Normativa nº 22/2021, nº 22/2021, de 10/12/21  do – Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará – TCM-PA, a(s) empresa(s) participante(s) que sagrar(em)-se vencedora(s) 
do certame, deve(m) ter CERTIFICADO DIGITAL – PJ (Certificado Digital de Pessoa Jurídica - (e-CNPJ), para 
assinatura de contratos, validando-se o elemento “sujeito” do ato administrativo e garantindo a autoria 
dos signatários do documento. 

 
1.2.1 - A contratada deverá e ficará sujeita a proceder à Assinatura Digital do Contrato conforme as 
diretrizes exigidas pelo TCM-PA, as quais lhe serão repassadas/indicadas pela contratante no momento 
de sua assinatura, sob pena de não contratação.  

 

1.3. Da terminologia - são as estabelecidas no Termo de Referência, Item “6” dos subitens “6.1 ao 6.1.16” 
anexo a este Edital. 

 
1.4. Forma de prestação de serviços  - são as estabelecidas no Termo de Referência, Item “7” dos subitens “7.1 

ao 7.16” anexo a este Edital. 
 

1.5. Disposições Sobre Fornecimento de Peças e Acessórios -   são as estabelecidas no Termo de Referência, 
Item “8” dos subitens “8.1 ao 7.17” anexo a este Edital. 

 
1.6. Da Garantia dos Serviços e Das Peças - são as estabelecidas no Termo de Referência, Item “9” das alíneas 

“a” e “e” anexo a este Edital.                           
 

1.7. Das Condições Mínimas Exigidas Para Execução dos Serviços - são as estabelecidas no Termo de 
Referência, Item “10” dos subitens “10.1 ao 10.12” anexo a este Edital.                          

 
1.8. Das Condições Exigidas Para Execução dos Serviços de Guincho - são as estabelecidas no Termo de 

Referência, Item “11” dos subitens “11.1 ao 11.7” anexo a este Edital.                          
 

1.9.   Da Responsabilidade Ambiental - são as estabelecidas no Termo de Referência, Item “12” dos subitens 
“12.1 ao 12.8” anexo a este Edital.   
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2   - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

2.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, que dispõe sobre a modalidade Pregão, no Derreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, que regulamenta o pregão na modalidade eletrônica, no Artigo 3°, Inciso IV, do Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, no Decreto Municipal n° 
23, de 02 de janeiro de 2017, que dispões sobre a regulamentação do sistema de registro de preços no 
Município de Redenção/PA e subsidiariamente na Lei complementar Municipal nº 101, de 11 de março de 
2019 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do 
Município de Redenção, pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

2.2 GERENCIAMENTO DA ATA 
 

2.2.1 – A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação 
será da Secetaria Municipal de Administração, como Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, 
nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto Municipal nº 23 de 02 de janeiro de 2017; 
 
2.2.2 – O Órgão Gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 
produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor 
máximo a ser paga pela Administração. 
 

2.2.2.1 – A  Secretaria Municipal de Administração sempre que os órgãos e entidades usuários da 
Ata desejarem efetivar contrato indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar 
os pedidos das madeiras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos; 

 
2.2.3 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que 
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de 
Redenção/PA), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 23/2017, relativos à utilização do 
Sistema de Registro de Preços. 
 
2.2.4 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 
Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos  registrados na Ata, desde 
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

2.3 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.3.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão da 
administração pública municipal – Prefeitura Municipal de Redenção/PA, que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 
1993 e no Decreto Municipal nº 23/2017. 

 

2.3.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento das peças, desde que este serviços não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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2.3.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

2.3.4 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo de duas vezes) 
e (50% dos quantitativos) de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem. 

 

2.3.5 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

2.3.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

2.3.7 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 
participante. 

2.3.8 - O Município de Redenção (Prefeitura Municipal de Redenção) não responde pelos atos         
praticados no âmbito do carona. 

 
3   - DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1 - Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.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; 

 
3.4.1 – As declarações referentes as alíneas abaixo serão incluídas pela licitante em campo próprio do 
sistema eletrônico, no momento do credenciamento: 
 

a) Declaração de Conhecimento do Edital; 
b) Declaração de inexistência de impeditivos 
c) Declaração de não-emprego de menores; e 
d) Declaração de veracidade. 
e) Declaração de enquadramento de ME/EPP conforme Lei Complementar 123 de 14 /12/2006. 

 
3.5 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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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. 
 
3.6 – Em cumprimento ao item “5.1” do Termo de Referência, como condição ao credenciamento do licitante 
e participação nesta licitação, a comissão verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto a existência de sansão que impeça a participação no certame ou futura 
contratação, mediante consulta: 
 

3.6.1 – Apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, Certidão Negativa de Inscrição no Cadastro 
Municipal de Empresas Punidas – CMEP-PMR emitida pela Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Para Apuração de Responsabilidade – CPPAAR – Município de Redenção – Pará, sob 
pena de INABILITAR, caso não apresente. 

 
3.6.2  – A empresa licitante deverá solicitar a Certidão Negativa de Inscrição no Cadastro Municipal 
de Empresas Punidas – CMEP-PMR à Comissão Permanente de Licitação – CPL, através do e-mail: 
licitacao@redencao.pa.gov.br, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada de abertura do 
certame, prazo esse necessário e estipulado para que a Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Para Apuração de Responsabilidade – CPPAAR – Município de Redenção – Pará, possa 
analisar e emitir referida certidão em tempo hábil. O envio da Certidão Negativa de Inscrição no 
Cadastro Municipal de Empresas Punidas – CMEP-PMR ao licitante se dará no mesmo e-mail 
solicitante, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) anteriores à abertura do certame. 

 
3.6.2.1 – A Comissão Permanente de Licitação – CPL não se responsabiliza e nem procederá à 
confecção, emissão e entrega da Certidão Negativa de Inscrição no Cadastro Municipal de 
Empresas Punidas – CMEP-PMR, por ventura solicitada pela licitante fora do prazo estipulado 
no subitem anterior. 

 
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; 

 
4.2 - A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas 
no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, 
inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da 
proponente, no referido certame; 

 
4.3 - Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação 
quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e 
seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 

4.4 - Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que  sua proposta de 
preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica 
constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 

4.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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4.6 - Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, 
via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as 
exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam 
devidamente credenciadas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br 

4.6.1 - 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, exclusivamente 
por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos. 

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis na plataforma, através 
do site: www.portaldecompraspublicas.com.br; 

4.6.2 - 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; 

4.6.3 - Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de REDENÇÃO  - PA, 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; 

4.6.4 - As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 
início da sessão pública via internet; 

4.6.5 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br;  

4.6.6 - 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; 

4.6.7 - 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 Município de REDENÇÃO  - PA, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

4.6.8 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema 
para imediato bloqueio de acesso; 

 
4.7 - Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos a seguir: 

 

4.7.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas que 
estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de 
credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação 
judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que 
certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 
licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011); 

4.7.2 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

4.7.3 - Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Município; 

4.7.4 - Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão 
que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das 
condições definidas nesta alínea, a Pregoeira e Equipe de Apoio, promoverá a consulta eletrônica 
junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

4.7.5 - Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da 
Prefeitura Municipal de REDENÇÃO  - PA; 

 
4.8 - A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

 
4.8.1 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 

 
4.8.2 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;  

4.8.3 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital; 

 
4.8.4 - Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 
ilustração dos itens constantes da proposta de preços; 

 
4.8.5 - Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

 
4.8.6 - O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
4.8.7 - Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar 
nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como 
aos demais avisos emitidos pela Pregoeira ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos 
adequados; 

 
5   - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

 

5.1 - Os licitantes ENCAMINHARÃO, exclusivamente por meio do sistema 
(www.portaldecompraspublicas.com.br), JUNTAMENTE com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no 
edital, PROPOSTA coma “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE e PREÇO 
(CONFORME ANEXO II), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente 
por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa 
documentação; 

 
5.2 - As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.2.1 - Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA 
pela pregoeira; 

 
5.3 - A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 
pública; 

 
5.4 - O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 
discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações 
constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 

 
5.5 - Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, 
como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

 

5.6 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha e deve conter todos os dados da empresa, digitada em papel timbrado, 
com os dados do responsável pela assinatura do contrato e dados bancários da licitante; 
5.7 - 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; 
 

5.8 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
5.9 - 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; 

 
5.10 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances; 

 
5.11 - O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como 
acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
6   - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

 

6.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 

 
6.1.1 - Valor unitário e total do item; 

 
6.1.2 - Marca; 

 
6.1.3 - Fabricante; 

 
6.1.4 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
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de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 
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 previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens; 

 

6.4 - 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; 

 
6.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 

 
6.6 DA DISPUTA NA PLATAFORMA COMPRAS PÚBLICAS 

 
6.7 A DISPUTA SE DERÁ DA SEGUINTE FORMA PARA OS ITENS COM PERCENTUAL DE DESCONTO: 

 
6.7.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada, em papel timbrado da empresa (ou em outro que a 
identifique), com indicação do CNPJ do proponente, datilografada ou impressa por qualquer processo 
eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, com as folhas rubricadas e a última 
assinada pelo representante legal da empresa e deve ser apresentada também TABELA SINDEREPA OU 
SIMILAR PREÇO NACIONAL das categorias do objeto em anexo: 
 
6.7.2 - Indicação dos preços, unitário e total para o lote único, em moeda corrente nacional, escritos em 
algarismos, com até duas casas decimais após a vírgula, já inclusos todos os tributos, tarifas, fretes, seguros e 
quaisquer outras despesas inerentes ao objeto licitado, obedecendo aos critérios abaixo: 
 
6.7.3 - Para formulação do preço do item de serviços de mão de obra, as licitantes deverão ter um preço 
próprio a ser ofertado para a hora técnica/homem trabalhada, efetuando a operação de multiplicação deste 
valor pela quantidade estimada de horas fornecida, obtendo assim o preço total em reais para os serviços de 
mão de obra. 
 
6.7.4 -Para formulação da proposta para o item referente às peças, as licitantes deverão informar o desconto 
em percentual (%) ofertado, aplicar este desconto sobre o valor bruto estimado para as peças e obter assim o 
novo valor total a ser ofertado para as peças e acessórios originais e genuínos. 
 
6.7.5 - As licitantes deverão indicar na proposta o preço ofertado para a hora técnica/homem, em Reais (R$), 
decrescendo a partir do valor máximo fixado (R$ 151,80), para serviços especializados de manutenção em 
veículos em geral e, (R$333,33), para serviços especializados de manutenção em máquinas pesadas; valor 
fixado por KM para guincho: (R$ 11,67) serviço de guincho para maquinas/implementos; (R$ 4,67) serviço de 
guincho para veículos leves/utilitários e, (R$ 9,00) serviço de guincho para veículos pesados, bem como o 
desconto ofertado em percentuais (%) e o respectivo valor em Reais (R$), crescendo a partir do percentual 
mínimo de desconto estabelecido para as peças (10%). 
6.7.6 - Na hora técnica/homem no serviço de pintura nos veículos automotores e máquinas, acréscimo de 45% 
referente ao material aplicado, percentual média. 
 
6.7.7 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá 
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este último, e entre o valor unitário e o total, se for o caso, prevalecerá o valor unitário. 
 
6.7.8 - Em caso de propostas omissas, será considerado para efeito de julgamento o prazo previsto neste 
instrumento. 
 
6.7.9 - Os preços deverão considerar os tributos, tarifas, frete e quaisquer outras despesas relativas à execução 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças de acordo com o objeto licitado. 
 
6.7.10 - Os preços apresentados devem refletir os de mercado no momento. 
 
6.7.11 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte dos licitantes, das condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
6.7.12 - A falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal do licitante 
no curso da sessão. 
6.7.13 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações 
ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. 
 
6.7.14 - A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários à execução 
dos serviços e do fornecimento dos materiais personalizados, objeto do presente certame. 
 
6.7.15 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão 
a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
6.7.16 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES: 

 

7.1. - No horário estabelecido neste Edital, a Pregoeira abrirá a sessão pública, verificando as propostas 
de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 
condições detalhadas no item 6.1 do edital; 

 
7.2. - A Pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 
ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 
confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda,ser analisado 
pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis; 

7.3. - Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexequível, a Pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 

7.4. - O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 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 pela Pregoeira; 

7.6. - Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 
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www.portaldecompraspublicas.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; 

 

7.10. - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser, conforme 
estabelecido para cada grupo no termo de referência, ou seja ao percentual aproximado de 0,10% (zero 
virgula dez por cento), em relação ao Percentual e Valor Unitário  Estimado para os itens de percentual 
de desconto, e para os itens com valor monetário, será de R$ 0,10 (dez centavos). 

 
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 02 (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 02 (dois) minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 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 a 
Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública delances, 
em prol da consecução do melhor preço; 

 
7.16. - Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIO SE 
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, a 
Pregoeira, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a 
atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente casoa 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, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valordo 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificaçãodo 
detentor do lance; 

 
7.19. - Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a Pregoeira 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 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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sistemaeletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 
 

7.21. - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 
o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances; 

 
7.22. - A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados; 

 

7.23. - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 
dezminutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horasda 
comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgaçãono 
sitewww.portaldecompraspublicas.com.br;  

 

7.24. - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão públicado 
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

 
7.25. - 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; 

 
7.26. - Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresase 
empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, onde: 

 
7.26.1.- O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas 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 e suas alterações; 

 
7.26.2.- Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a 
proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 

 
7.26.3.- 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; 

 
7.26.4.- 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; 

7.26.5.- 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; 

7.26.6.- Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame; 

7.27. - O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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apresentadapor microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 

7.28. - Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

 
7.28.1.- Produzidos no País; 

 
7.28.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

 
7.28.3. - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

 
7.28.4. - Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstaem 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação; 

 
7.28.5. - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

 
7.29. - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira 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. 

 
7.30. - A Pregoeira poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, enviea 
proposta adequada 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, a Pregoeira examinará a proposta classificada em 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 eno § 9º do 
art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposiçõesdo edital, 
observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019; 

 
8.2. - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 
preçomáximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

 
8.3. - Considera-se inexequível a proposta que 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 estabelecidolimites 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. - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade ea 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. – A Pregoeira e Equipe de Apoio poderá solicitar da empresa vencedora que apresentar preço 
manifestamente inexequível a comprovação através dos seguintes documentos: 
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8.5.1. – Planilha de composição de custo do produto acompanhado da nota fiscal ou cotação 
(Assinada com CNPJ) do fornecedor que comprove o valor da aquisição do mesmo, caso não seja 
apresentado, poderá o vencedor ter a proposta inabilitada; 

 
8.6. - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
comvistas 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 registradaem 
ata; 

 
8.7. - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meiode 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
8.7.1.- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeira; 

 
8.7.2. - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta; 

 
8.7.3. - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a propostaou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

 
8.7.4.- Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade; 

 
8.7.5. - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital; 

 
8.7.6. - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

 
8.7.7. - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelo demais 
licitantes; 

 
8.7.8. - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira 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; 

 

8.7.9. - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a 
habilitaçãodo licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9.  - DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de 
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participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação nocertame ou a futura 
contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

 
9.1.1 - Certidões:  TCU – Inidôneos – Licitantes Inidôneos; CNJ – CNIA – Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade e Inelegibilidade; Portal da Transparência – CEIS – Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas; e Portal de Transparência – CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas. 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

 
9.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seusócio 
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 sóciomajoritário; 

 
9.1.3. - 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; 
 
9.1.4. - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros; 
 
9.1.5. - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por faltade condição 
de participação; 

 
9.1.6. - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrênciado empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 
 
9.1.7. - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 
 

9.1.8. - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital; 
 
9.1.9. - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,salvo aqueles 
legalmente permitidos; 
 
9.1.12.- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
9.1.13. - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de númerosde documentos 
pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no 
próprio documento que é válido paramatriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do 
FGTS, quando o licitantetenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar 
o documento comprobatório de autorização para a centralização. 
 
9.2. - OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A DOCUMENTAÇÃO 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 
 
9.2.1.- Habilitação Jurídica: 

 
9.2.1.1 - Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 

 
9.2.1.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede ou; 
 
9.2.1.3 - Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, devidamente registradas e 
arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por 
Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 
 
9.2.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício, ou; 

 
9.2.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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; 
 

9.2.1.6 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor. gov.br, ou; 
 
9.2.1.7 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
9.2.1.8 - Certidão Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissão máxima de 
90 (noventa) dias, para fins de comprovação da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP); 
 
9.2.1.9 - A empresas participantes do presente Processo Licitatório deverão apresentar Licença ambiental 
junto a SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com comprovação 
descarte por empresa autorizada no ano de 2022. 
 
9.2.2.- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

9.2.2.1 - Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (noventa) dias antes 
da data de encerramento do envio da proposta; 
 
9.2.2.2 - Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual ou Municipal. O documento deverá ser 
expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data de encerramento do envio da  proposta; 

9.2.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa 
Econômica Federal em vigor; 

9.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos 
Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, em vigor; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.2.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor; (Estado do Pará: 
Tributária e Não Tributária); 

9.2.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

9.2.2.7 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT 
conforme Lei nº. 12.440, de 07de julho de 2011, em vigor;  
 

9.2.3.- Qualificação Técnica: 
 
9.2.3.1 – Um ou mais atestado (s) de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória do                     objeto da presente licitação, observando-
se que tal (is) atestado (s) não seja (m) emitido pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo 
empresarial. O atestado deverá conter as seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço completo do 
emitente; Descrição do produto fornecido ou serviço prestado; Nome da empresa que prestou (s) o (s) serviço 
(s); Data de emissão; Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à 
emitente). 
 
9.2.3.2 - Entende-se por compatibilidade das características, o fornecimento de no mínimo 30% (trinta por 
cento) da quantidade de serviços/materiais/equipamentos ofertada na proposta por um período de 12 (doze) 
meses. 
 

a) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado e cópias 
dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 

b) Não será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela própria licitante, sob pena de 
infringência ao princípio da moralidade, posto que a licitante não possui a impessoalidade necessária para 
atestar sua própria capacitação técnica. 

 
9.2.3.3 – Declaração que instalará estabelecimento comercial na cidade de REDENÇÃO - PA, ou em um raio 
máximo de até 20 km da sede da Prefeitura Municipal de REDENÇÃO,        a ser comprovado no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, do 
anexo VII-A da IN SLTI/MP nº 05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz ou filial no local definido, deverá 
comprovar mediante apresentação de documento idôneo, apto a atingir tal finalidade. 
 
9.2.3.2.1 – Justifica-se: Por motivos de logística e custo e, considerando que levar os veículos e maquinários 
para manutenção em outro município inviabilizaria a agilidade e aumentaria em muito os custos. É medida 
que vai ao encontro do binômio custo-benefício, que, por sua vez, se coaduna com o princípio da 
economicidade. A limitação geográfica, in casu, mostra-se razoável e é justificada pela especificidade do 
certame, uma vez que eventuais gastos no deslocamento dos veículos da Prefeitura para a execução de 
serviços mecânicos, especialmente os mais básicos e comuns, não raro e urgentes, em cidades distantes, 
comprometeriam a economicidade dos contratos. 

 

9.2.3.4 - Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 
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9.2.4.- Qualificação Econômico Financeira: 

9.2.4.1 - 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
9.2.4.1.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite- se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 
 
9.2.4.1.2 - A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 
 
9.2.4.1.2.1 - No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, 
publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa; 
 
9.2.4.1.2.2 - No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia dos seguintes atos: Termo de 
Abertura, Ativo, Passivo, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na 
Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas/associações), no cartório competente. 
 
9.2.4.1.3 - O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço 
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa 
situação financeira: 
 
9.2.4.1.3.1 - Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG= ------------------------------------------------------- > 1,00 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
9.2.4.1.3.2 - Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 
 

Ativo Circulante 

LC= -------------------------------------------------------- > 1,00 

Passivo Circulante 
9.2.4.1.3.3 - Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 
 

Ativo Total 

SG= ------------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

9.2.4.1.4 - Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima 
estabelecidos; 

9.2.4.2 - As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 
5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 
9.2.4.3 - Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, emitido pelo Conselho de 
Contabilidade (CRC), devidamente em dias. 

9.2.4.4 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, fica dispensado a apresentação dos 
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documentos exigidos nos subitens: 9.2.4.1 a 9.2.4.3; 

9.2.4.5 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.2.4.6 Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de Escrituração 
Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço 
Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e 
deverão apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED CONTÁBIL para a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também 
deve ser apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos resultados dos índices de liquidez 
que deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), 
 
9.2.4.7 - Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o Balanço 
de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, acompanhado do Termo de Abertura do 
Livro Diário. 
 
9.2.4.8 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 
(noventa) dias consecutivos deantecedência da data de abertura da sessão deste Pregão; 
 
9.2.4.8.1 - No caso de CERTIDÃO POSITIVA de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do 
art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar 
todos os demais requisitos de habilitação. 

 
9.2.5.–Informações Complementares: 
 
9.2.6.- O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.1) deverá possuir ramo de atividade 
compatível ao objeto licitado; 
 

9.2.7. - Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados 
apurada pelo (a) Pregoeira (a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 
respectiva licitante e envio dos documentos para o Ministério Público do Estado do Pará, para apuração, se 
possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintesda Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
9.2.8. - Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital; 
 
9.2.9.- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital; 
 
9.2.10. - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 
dehabilitação; 
 
9.2.11. - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) dias 
úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela 
Pregoeira e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 



                                                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 20 de 100 

  

9.2.12. - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação da 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 equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização; 

9.2.13. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 
 
9.2.14. - 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 nesteEdital; 
 
9.2.15.- O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item 
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 
da aplicação das sanções cabíveis; 
 
9.2.16.- Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o 
(s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitação do licitante nos 
remanescentes; 
 
9.2.17.- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor; 

 
9.2.18.- As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão; 
 

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 da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 
 

a) - 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; 
 

b) - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento; 
 

c) - 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; 

 

d) - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 
 

e) - 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); 
 

f) - 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, 
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g) - 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; 
 

h) - 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 vínculo à proposta de outro licitante; 
 
11.- DOS RECURSOS: 
 

11.1. - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazode no 
mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de formamotivada, 
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 a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse 
momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
deadmissibilidade do recurso; 
 
11.3. - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito; 
 
11.4. - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para,querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses; 
 
11.5. - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.6. - 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: 
 
12.2. - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
dasessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 
 
12.3. - 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. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances; 
 
12.4. - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;  
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12.5. - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 
 

13.- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

13.1. - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados; 
 
13.2. - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

14.- DO CONTRATO 
 

14.1 .- Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato; 

14.2. - Prazo de Vigência do Contrato: O Prazo de Vigência do Contrato inicia-se na data de sua                     assinatura 
e terá vigência de 12 doze meses. 

14.3. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso 
II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXVI do artigo 3° do Decreto Municipal 105/21, de 22 de novembro 
de 2021. 

14.4. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida mediante 
celebração de termo aditivo. 
 

14.5. - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre 
após a emissão da Nota de Empenho, mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado pela 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de REDENÇÃO, mediante depósito bancário em nome da proponente, da 
seguinte forma: 
 
14.5.1  – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 
 

14.5.2 - O pagamento será efetuado mensalmente pelo CONTRATANTE mediante A ENTREGA DA Nota 
Fiscal, no Setor de Compras da Secretaria Demandante, acompanhada das respectivas Ordens de Compra, 
com crédito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias úteis, a contar 
do atesto da nota fiscal/fatura pelo Gestor do Contrato, quando mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação e qualificação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA. 
 

14.5.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para 
aprová-lo ou rejeitá-lo. 
 
14.5.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. 

 
14.5.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem 
deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela CONTRATADA. 
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14.5.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos serviços ou 
a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Contrato; 
 

14.5.7 - Poderá Prefeitura Municipal de REDENÇÃO , deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada; 
 

14.5.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidasde acordo 
com a legislação própria: 

14.5.8.1 - especificação correta do objeto; 
14.5.8.2 - número da licitação e contrato e 
14.5.8.3 - marca e o nome comercial. 

 

14.5.9 A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  
 
a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

14.5.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  

I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

14.5.11 A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte 
ao da ocorrência. 

14.5.12 - O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos 
de pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.  

14.6. - Da entrega do objeto: O objeto deverá ser entregue e/ou executado de acordo com o prazo                                       
estipulado no Termo de Referência no item “7” subitens “7.4.2”; “7.7” e “7.8”; 
 
14.7. - 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; 
 

14.8. - Alternativamente à convocação para comparecer perante o Departamento de Contratos da 
Prefeitura Municipal de Redenção, localizado na Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 201, 
Jardim Umuarama, Redenção-PA, para a assinatura do Termo de Contrato, ou o aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja aceito e 
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assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, podendo ser prorrogado, por 
igual período, mediante solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração; 

 

14.9. - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato; 
 
14.10. - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadasno 
edital ou se recusar a assinar o contrato, 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; 
 

15.- DO REGISTRO DE PREÇOS 

Para efeitos do Registro de Preços, são adotadas as seguintes definições: 

15.1. - Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

15.2. - Ata de Registro de Preços – Documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da ata, órgãos 
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumentoconvocatório 
e propostas apresentadas; 
 
15.3. - Órgão Gerenciador – Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal responsável 
pelacondução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente: 

15.3.1 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
15.4. - É participante os seguintes órgãos: 

15.4.1 Municipio de Redenção (Prefeitura Municipal de Redenção) – CNPJ: 04.144.168/0001-
21; 

15.4.2 Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 11.190.128/0001-81; 

15.4.3 Secretaria Municipal de Assistência Social – CNPJ: 15.495.243/0001-15; 

15.4.4 Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente – CNPJ: 20.403.947/0001-50; 

15.4.5 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CNPJ: 
19.377.962/0001-92; 

15.4.6 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB – CNPJ: 29.989.385/0001-43; e 

15.4.7 Fundo Municipal de Educação – FME – CNPJ; 16.677.738/0001-28. 
 
15.5. - Os órgão ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, sempre que desejar efetivar as 
aquisições, fará através de solicitação formal, contendo no mínimo: o local de entrega, a quantidade 



                                                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 25 de 100 

  

pretendida, local e prazo de retirada da nota de empenho, sendo o caso, assinatura do contrato e indicação 
da Ata de Registro de Preço; 
 
15.6. - Caberá ao órgão ou entidade usuário a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas 
neste edital; 
 
15.7. - Caberá ainda órgão ou entidade usuário informar ao Gerenciador da Ata, do não comparecimento 
da fornecedora para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis a fornecedora faltosa; 
 
15.8. - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que 
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria de Administração, desde que haja 
material a contratar, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro; 
 
15.9. - É facultado aos demais Órgãos ou Entidades integrantes da Administração Pública o uso da Ata 
de Registro de Preços, desde que os quantitativos requisitados não excedam a cem por cento dos 
registrados, mediante os procedimentos estabelecidos no subitem 15.8, deste edital; 

 
15.9.1 - O fornecimento de que trata o subitem 15.9, ficará a critério do detentor da Ata, desde que a opção 
pelo atendimento da solicitação não prejudique as obrigações efetivamente já assumidas; 
 
15.10. - Na ocorrência da situação acima a Secretaria de Administração, procederá o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços dos órgãos ou entidades interessadas no uso da Ata, para 
futuro acatamento de pedidos. 
 
15.11. - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nas condições 
previstas neste edital; 
 
15.12. - A Administração Municipal não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de 
Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de 
item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 
preferência em igualdade de condições; 
 
15.13. - Detentor da Ata – Licitante (s) vencedor (es) do certame na modalidade Pregão Eletrônico, com 
preços registrados para futuros fornecimentos ou prestação de serviços. 
 
15.14. - O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01 (um) ano, 
computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto na legislação vigente. 
 
15.15. - Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os procedimentos 
previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
 
15.16. - Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos 
instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo ao disposto no artigo 57, da Lei 
nº.8.666/93, de 21 de junho de 1993, podendo a formalização, dar se na forma do §4º do artigo 62, do mesmo 
diploma. 
 
15.17. - O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em órgão 
oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de                             Preços; 
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15.18. - Quando das contratações decorrentes de registro de preços deverá ser respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata; e 
 
15.19. .- Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte, 
obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatório e o disposto no artigo 64, da Lei nº.8.666/93; 
 
15.20. - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
15.21. - Quando das efetivas contratações, a Administração promoverá verificação da compatibilidadedo 
preço com o constante no artigo 17 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, “os preços registrados 
poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº. 
8666/93”; 
 
15.22. - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação 
e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os representantes para assinatura da Ata 
de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas; 

 
15.23. - A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento 
contratual ou emissão de nota de EMPENHO de despesa, observado o disposto no §2º do art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993; 
 
15.24. - O Departamento de Compras promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando verificar 
se os preços registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser formalizado por escrito e 
anexado à Ata de Registro de Preços; 
 
15.25. - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas noartigo 
65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
15.26. - O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticadosno 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da 
Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata; 

 
15.27. - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço 
praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 
 

a) - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado; 
 

b) - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e 
 

c) - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual 
oportunidade de negociação; 
15.28. - Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante 
requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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a) - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 

b) - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; e 

c) - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
 
15.29.- O Detentor da Ata terá seu registro cancelado quando: 
 

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

b) - Não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 

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

d) - Tiver presentes razões de interesse público; e 

e) - O Cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração. 
 
15.30.- O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior, devidamente comprovados; 

 
15.31.- A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por qualquer outro Órgão ou 
Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório mediante préviaconsulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem; 
 
15.32.- Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que 
este indique os possíveis Detentores da Ata e os respectivos preços a serem praticados,obedecidos a ordem 
de classificação; 
 
15.33.- Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas; 
 
15.34.- Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá permitir 
sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes; 
 
15.35.- No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do 
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a 
quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, 
observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação, nos termos do Art. 43. § 6º, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
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16.- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

16.1. - O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais nº 8.666/93e Lei 
nº 10.520/2002, e suas alterações. 

 
17.- DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

17.1.- A Contratada deverá executar o serviço de acordo com os seguintes prazos: 
 
17.1.1 - A manutenção preventiva deverá ocorrer de forma planejada e periódica por meio de procedimentos 
necessários ao bom funcionamento e à segurança dos veículos, baseada no PLANO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA a ser apresentado à CONTRATANTE no máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato, 
considerando as informações prestadas pela CONTRATANTE, verificação dos automóveis e orientações dos 
manuais dos veículos;  
 
17.1.2 - A CONTRATADA deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo máximo de 2 
(dois) dias da entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do serviço pela CONTRATANTE. 
 
17.1.3 - O prazo limite para os serviços serem executados pela CONTRATADA nos veículos do CONTRATANTE 
será de 05 (cinco) dias úteis da aprovação do orçamento pela CONTRATANTE, salvo justificativa prévia por 
parte da CONTRATADA e aceitação pela CONTRATANTE.  
 
17.1.4 - Os serviços de retífica, lanternagem, pintura e capotaria serão executados no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, salvo justificativa prévia por parte da CONTRATADA e aceitação pelo CONTRATANTE.  
 
17.1.5 - Verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, a 
CONTRATADA deverá refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir o que for necessário, às suas 
expensas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis mediante justificativas e concordância do 
CONTRATANTE.  
 
17.1.6 - Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a CONTRATADA deverá 
providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias.  
 
17.1.7 - A CONTRATADA deverá, após a manutenção, encaminhar para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 
2 (dois) dias, relatório de assistência técnica, com todas as falhas do veículo, numeradas, contendo termos de 
abertura e encerramento do serviço, onde serão anotados os dados relevantes, discriminando todos os itens 
revisados, consertados e substituídos, e, ainda, os diagnósticos técnicos referentes aos problemas que 
ocasionaram tais defeitos. 
 
17.1.8 - Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, laudo técnico concernente às condições de veículos 
ou componentes que o integrem, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da solicitação.  
 
17.1.9 - Serviço de Guincho - O prazo máximo para atendimento de chamados será o seguinte: a) No perímetro 
do Município de Redenção/PA 30 (trinta) minutos; b) Em outras regiões do Estado do Pará e outro estado que 
se fizer necessário: 02 (duas) horas. 
 
17.1.10 - Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser prestados de forma ininterrupta e, no 
mínimo, em dias úteis das 8h às 18h.  

 
17.1.11.– Os materiais e/ou serviços deverão ser entregues e/ou executados na sede da cidade de 
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REDENÇÃO /PA. 
 
17.1.12.- Os materiais e/ou serviços mesmos que entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que 
comprovada a má fé do contratado ou condições inadequadas de uso dos mesmos. 
 
17.1.13.- O horário de entrega dos materiais e/ou serviços deverá obedecer às normas internas da 
administração. 
 
17.2. - A prestação dos serviços e/ou fornecimento será realizada de acordo com as necessidades da 
Administração. 
 
17.3. - Só será aceito o item, que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de 
Fiscalização do Município e por este Edital; 
 
17.4. - O item deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei e por este Edital, 
sendo que o item considerado inadequado, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, 
serárecusado, devolvido e o pagamento cancelado. 

 
18.- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

18.1 DA CONTRATADA: 

 
I. Prestar os serviços objeto do presente Contrato dentro de elevados padrões, empregando e fornecendo peças, 

componentes, acessórios, trocas de óleo e materiais recomendados pela montadora, bem como observar 
rigorosamente as especificações técnicas e a regulamentação aplicável, executando todos os serviços com 
esmero e perfeição.  
 

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

III. Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente identificado.  
 

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

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

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

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

VIII. Informar a CONTRATANTE quaisquer danos causados a quaisquer de seus bens.  
 

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

X. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

XI. Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa CONTRATADA, a aceitação de 
qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará condicionada à 
análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, do procedimento realizado e da documentação da nova 
empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a 
eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 
 

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

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

XIV. Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas regulamentadoras 
pertinentes.  
 

XV. Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originários da contratação, 
recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante 
ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada. 
 

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

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

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

XIX. Registrar as ocorrências em formulário próprio (Livro de Ocorrências), onde constem, no mínimo, as seguintes 
informações:  
 
a) Identificação do veículo;  
b) Data da manutenção;  
c) Horário do início e do término dos serviços;  
d) Nome do funcionário da CONTRATADA que efetuou os serviços;  
e) Problema apresentado;  
 

XX. Recebimento dos serviços pela CONTRATANTE. 
  

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

XXII. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
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taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou 
venham a incidir na execução do contrato. 
 

XXIII. Comunicar ao Fiscal do contrato da CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 
 

XXIV. A instalações físicas de trabalho da contratada não poderão ter distância superior a 20 (vinte) quilômetros da 
Sede da CONTRATANTE, com endereço na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Setor Jardim Umuarama, CEP 
68552185, Redenção/PA. 

 
18.2. - DA CONTRATANTE: 
 

18.2.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

I. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
 

II. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
 

III. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 
 

IV. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo 
o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações 
preestabelecidas; 
 

V. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
 

VI. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 
descritas neste termo de referência; 
 

VII. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua não adequação 
aos termos contratuais; 
 

VIII. A CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 
condições deste objeto; 
 

IX. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, e a conformidade dos serviços com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos. 
 

X. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 
designado. 

 

19. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a 
CONTRADA que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Não assinar a ata de Registro de Preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou 
não assinar o termo de contrato decorrente da ata de Registro de Preços. 

19.2. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

19.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem “19.1.”, 
a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida: 

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das 
obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam 
acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

II. Multas: 

a) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação e 
qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não 
adimplida do Contrato. 
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, 
em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão 
por inexecução total do objeto. 

III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 

IV. Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 
do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

19.4. A aplicação de quaisquer 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 
8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

19.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na 
fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à 
hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o 
oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

19.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
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19.7. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração da 
CONTRATANTE. 

19.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos 
atos praticados pela Administração. 

 

20.- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

20.1. - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquerpessoa 
poderá impugnar este Edital; 
 
20.2. - A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/; 

20.3. - Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação; 
 
20.4.- Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame; 
 
20.5. - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverãoser 
realizados por forma eletrônica através do sistema; 
 
20.6. - A Pregoeira 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; 
 
20.7.- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame; 
 

20.8. - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação; 
 

20.9. - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 
21.- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

21.1. - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na 
proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e 
Fundos. 

 
PARTICIPANTE: 1 - MUNICÍPIO DE REDENÇÃO (PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO): 
 
10 02 – GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0037.2006 – Funcionamento das Assessorias Técnicas 
04.122.1203.2004- Manutenção do Gabinete do Prefeito 
10 04 – SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. 
04.122.0511 – Manutenção do Instituto Medico Legal - IML 
04.122.1203.2010 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo 
04.125.1255.2229 – Defesa do Consumidor 

http://www.licitanet.com.br/%3B
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10 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
04.122.1203.2012 – Funcionamento da Secretaria de Finanças 
10 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1203.2020 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 
10 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
06.122.1001.2022 – Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal 
06.122.1001.2333 – Manutenção do Centro de Operação - CCO  
15.451.1013.2023 – Manutenção do Depart. Mun. de Trânsito – DMTT 
10 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA 
04.122.1203.2093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras 
26.122.1202.2099 – Manutenção do Sistema Aeroviário 
26.122.0037.2098 – Manutenção e conservação de maquinas e veículos 
26.122.1203.2100 – Manutenção dos serviços de transporte 
10 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. 
04.122.1203.2103 – Manutenção da Sec. Mun. de Esportes, Turismo e Juventude. 
10 20 – SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. 
23.122.1203.2107 – Manut. Sec. Mun. Agropecuária e Aquicultura. 
20.608.1264.1050 – Aquisição de maquinas, veículos e implementos agrícolas 
20.608.1264.2206 – Manutenção e recup. de maquinas, veículos e implem. ag  
10 21 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
04.122.0032.2025 – Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia. 
10 25 25  - Controladoria Geral do Munícipio  
04.124 1203 2123 – Manutenção da Controladoria Geral 
10 26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
04.122.1203.2124 – Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: Recursos Próprios 
 

PARTICIPANTE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO/PA - FUNDEB 
 

10 24 24 FUNDEB 
12 361 0401 2130 0000 = Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
12 365 0450 2119 0000 = Manutenção e Desenvolvimento Ed. Básica Infantil 
12 361 0401 2118 0000 = Manutenção do Transporte Escolar 
       3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros - PJ 
       3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
       4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente 
 
PARTICIPANTE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO/PA – FME: 
 
10 15 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 122 1203 2082 0000 = Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral 
12 782 0408 2351 0000 = Transporte Escolar - PETE 
12 782 0408 2076 0000 = Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 
12 361 0401 2129 0000 = Aplicação do Salário Educação - QSE 
       3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros - PJ 
       3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
       4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente 
 
PARTICIPANTE: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 



                                                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 35 de 100 

  

 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Fonte de Recurso próprio  
 
18.541.1215.2088 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
 
PARTICIPANTE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA. 
 
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS – 20- 10 -10 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 
08 122 0137-2042 – ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
COMCRIAR 
08 122 0137 2043 – ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR. 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    
 

PARTICIPANTE: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

20.08.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 122 0137 2024 – ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122 1203 2025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
20.09.09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 122 1203 2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL 
RECURSO FEDERAL – FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122 0137 2346 – ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE PUBLICA COVID-19 
08 122 1231 2210 – MANUTENÇÃO DO SCFV SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO 
08 241 0121 2028 – APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA-API 
08 243 0131 2031 - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
08 243 0132 2033 – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL – PETI 
08 244 0137 2036 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS 
08 244 0137 2037 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
08 244 0137 2039 – MANUT. DOS SERV. DE PROT. SOC. BÁSICA E CRIANÇA FAMÍLIAS  
08 244 0137 2040 – MANUT. DOS SERVIÇOS DO CREAS  
08 244 1265 2343 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ         
RECURSO FEDERAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
08 244 0137 2342 – PTTS – PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
PARTICIPANTE: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Unidade Orçamentária: 20 – Seguridade Social; 

20.13.13 – Fundo Municipal de Saúde; 

Funcionais Programáticas: 

10.122.0122.1120 – Implantação da Ouvidoria Municipal; 
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10.122.0122.2048 – Encargos com Publicidade do FMS; 
10.122.0122.2341 – Manutenção da Telemedicina Virtual; 
10.122.0311.2051 – Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos; 
10.122.1203.2049 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
10.125.1205.2047 – Encargos com o Conselho municipal de Saúde; 
10.44.1257.2218 – Manutenção da Academia Municipal de Saúde; 
10.301.0200.2053 – Atenção Básica de Saúde; 
10.301.0200.2064 – Enfrentamento de Emerg. De Saúde Pública COVID-19; 
10.301.0200.2162 – Serviços de Próteses Dentárias; 
10.301.0200.2165 – Implantação e Manutenção de Clínica Oftalmológica; 
10.301.0202.2055 – Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; 
10.301.0203.2056 – Manutenção das Equipes de Saúde da Família – ESF; 
10.301.0214.2057 – Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino – PCCU; 
10.301.0214.2172 – Atenção a Saúde da Mulher; 
10.301.1206.2052 – Programa de Saúde Bucal; 
10.301.1209.2058 – Manutenção do Centro de Atendimento Farmacêutico (CAF); 
10.301.1221.2204 – Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal; 
10.302.0210.2059 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade; 
10.302.0210.2338 – Manutenção da Und. De Pronto Atendimento - SAMU; 
10.302.0210.2340 – Manutenção do TFD – Tratamento Fora de Domicílio; 
10.302.0220.2060 – Ações Estratégicas – AHA/MAC; 
10.302.1210.2134 – Implantação e Manutenção do Complexo Regulador Municipal; 
10.302.1220.2215 – Manutenção do CAPS II e III – Centro de Apoio Psicossocial; 
10.302.1258.2230 – Manutenção do Centro de Saúde da Mulher; 
10.303.0230.2061 – Assistência Farmacêutica Básica; 
10.304.0235.2062 – Manutenção da Vigilância Sanitária; 
10.304.0235.2339 – Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses;  
10.305.0220.2063 – Vigilância em Saúde; 
10.306.0201.2065 – Manutenção de Programa p/ Alimentação e Nutrição; 
10.423.0210.2066 – Incentivo a População Indígena; 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo e/ou: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recursos: 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 – Recursos 
Próprios/SUS e/ou: Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos Ordinários; 1213000 – Transferências do 
SUS/Estado; 1214000 – Transferências do SUS/FNS-Bloco de Custeio/COVID-19. 

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 
22.2 - 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, pela 
Pregoeira; 
 
22.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF; 
 
22.4 - No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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; 
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22.5 - 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; 
 
22.6 - 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; 
 
22.7 - 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 e horários de expediente na Prefeitura 
Municipal de Redenção; 
22.8 - 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; 

22.9 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital.  

22.10 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.redencao.pa.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos ou obtidas cópias no Departamento de 
Licitações, Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA CEP: 
68.552-185, nos dias úteis, no horário                das 08:00 às 14:00 horas, mesmo endereço eperíodo no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aosinteressados; 

22.11 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 
ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 

22.12 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

22.13 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira poderá, a seu 
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 

22.14 - Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado 
e válido; 

22.15 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 
e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 
instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

22.16 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 
licitante; 

22.17 - As decisões da Pregoeira serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no endereço: 
www.redencao.pa.gov.br; 

22.18 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria; 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.redencao.pa.gov.br/
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22.19 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 
Redenção revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes; 
 
22.20 - Para atender a seus interesses, o Município de REDENÇÃO  poderá alterar quantitativos, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
 
22.21 - O Município de REDENÇÃO /PA poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
 
22.22 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 
Comarca de REDENÇÃO /PA. 

22.23 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
 ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços;  
ANEXO V – Modelo Declaração de Disponibilidade de Instalação de Escritório 
ANEXO VI – Modelo Termo de Responsabilidade da Garantia de Execução do Contrato 
 

 
  REDENÇÃO /PA, 03 de agosto de 2022. 

 
 

Rygleane Gleia da S. Pavan 
Secretária Municipal de Administração 

Decreto nº 051/2022 
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                                                                      ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA APRESENTAÇÃO  

1.1. Este documento foi elaborado com base nas normas legais vigentes, constituindo peça integrante e 
inseparável do procedimento licitatório, com fulcro no objeto discriminado adiante, para o atendimento das 
necessidades do Município de Redenção/PA. Por esta razão, este Termo de Referência, parte integrante do 
Instrumento Convocatório, tem como escopo orientar a contratação do objeto, estabelecendo exigências, 
procedimentos e rotinas para o correto seguimento do certame e para o cumprimento da obrigação esperada. 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O presente termo de referência tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 
prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, 
VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, compreendendo serviços 
mecânicos em geral, elétrico-eletrônicos, vidraçaria, tapeçaria, funilaria/lataria, pintura, Guincho (reboque 
de veículos), lavagem em geral, retifica geral em motores, serviços injeção eletrônica, e troca de lubrificantes, 
fluídos de freio, filtros, troca de pneus, borracharia, alinhamento, balanceamento, cambagem, e serviços dos 
sistemas de ar condicionados dos veículos com fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, 
originais ou similares de primeira linha, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Redenção/PA. 

2.2. A Licitação é composta por 3 (três) grupos, sendo empreitada por maior desconto para serviços e 
fornecimento de peças, de acordo com a Tabela de preços oficial da concessionária autorizada, conforme tabela 
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação, devendo oferecer proposta para 
todos os itens. 

2.3. A presente contratação amparada por registro de preços, a qual permite a Secretaria solicitante realizar 
suas contratações em consonância com as demandas surgidas, sem a necessidade de previsão orçamentária, 
salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para 
contratação através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na contratação 
dos mesmos. 

2.4. A contratação objetiva a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração, que garanta a boa qualidade dos serviços a custos mais reduzidos, contribuindo para a 
diminuição dos gastos governamentais. 

2.5. As quantidades constantes são estimativas, não se obrigando a Administração pela contração na sua 
totalidade. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. As especificações dos itens, objeto deste termo de referência foram informadas pela Prefeitura 
Municipal de Redenção, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes na tabela 
abaixo: 

ITEM DESCRITIVO ACESSÓRIOS E PEÇAS  UN QUANT 

01 PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS % 100 
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE GUINCHO  UN QUANT 

01 SERVIÇO DE GUINCHO PARA MÁQUINAS/IMPLEMENTOS 
Serviço de guincho reboque para máquinas/implementos 

KM 2.572,89 

02 SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIOS 
Serviço de guincho reboque para veículos leves/ utilitários 

KM 29.714,67 

03 SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS 
Serviço de guincho reboque para veículos pesados 

KM 11.666,66 

 

ITEM DESCRITIVO MANUTENÇÃO MAQUINÁRIO E VEÍCULOS UN QUANT 

01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM 
MAQUINAS PESADAS 

HS 5.070 

02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM 
VEICULOS EM GERAL 

HS 13.916,70 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS 

4.1. Os bens ou serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, de 
acordo com o Decreto n° 3.555 de 8 de agosto de 2000 e Artigo 1°, parágrafo único da Lei n° 10.520 de 17 de 
julho de 2002 que regulamentam a aquisição de bens e serviços comuns para a modalidade de licitação 
denominada pregão e Decreto Municipal 091 de 13 de março de 2020 que regulamenta a modalidade de 
licitação Pregão Eletrônico para aquisição de bens e contratação de serviços comuns. 

5. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

5.1. A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, na Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre a modalidade Pregão, no Derreto Federal nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, que regulamenta o pregão na modalidade eletrônica, no Artigo 3°, Inciso IV, do 
Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, no 
Decreto Municipal n° 23, de 02 de janeiro de 2017, que dispões sobre a regulamentação do sistema de registro 
de preços no Município de Redenção/PA e subsidiariamente na Lei complementar Municipal nº 101, de 11 de 
março de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo do Município de Redenção. 

5.1. Que o Departamento se atenha a confeccionar o edital, atendendo a necessidades de nosso Município, 
com possibilidade de selecionar empresas que de fato tenham condição de prestar o serviço, posto que não são 
raras vezes, este Município tem sido alvo de empresas que não conseguem cumprir com a obrigação assumida 
contratualmente. 

6. DA TERMINOLOGIA  

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

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

6.1.2. Manutenção preventiva (periódica): sistemática regular de revisões com o intuito de proporcionar as 
melhores condições de desempenho do veículo no tocante ao seu funcionamento, rendimento e segurança, 
contemplando a prevenção de defeitos que possam resultar na indisponibilidade do mesmo. Devem obedecer 
às determinações existentes no manual de cada fabricante. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão 
ser feitos mediante prévia autorização da CONTRATANTE ou da Comissão de Fiscalização do Contrato.  
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6.1.3. Manutenção corretiva: atividade que visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado ou 
com funcionamento debilitado em razão de defeitos e desgastes originados pelo uso ou outra falha. Os serviços 
que exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante prévia autorização da CONTRATANTE ou da 
Comissão de Fiscalização do Contrato.  

6.1.4. Mecânica Geral: consiste nos serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, sistema de 
injeção, velas, bombas, sistema de freios, embreagem, suspensão, direção, troca de óleo e filtros, sistema 
elétrico e todos os outros serviços afins. 

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

6.1.6. Pintura / Estufa: consiste nos serviços de pintura automotiva externa ou interna, com polimento, 
enceramento, com secagem rápida e todos os outros serviços afins.  

6.1.7. Tapeçaria: consiste nos serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura interna do 
veículo, bem como a parte mecânica do funcionamento dos bancos, portas, cintos de segurança, borrachas 
das portas e todos os outros serviços afins.  

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.16. Troca de Óleo: consiste nos serviços de fornecimento e troca de óleo do motor, do câmbio e da direção 
hidráulica, com substituição dos filtros de óleo. 

7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

7.1. O serviço de manutenção veicular inclui:  

7.2. Mão de obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação de veículos.  

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

7.4. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados levando-se em consideração 
o seguinte:  
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7.4.1. Manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e de 
acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da CONTRATANTE, bem como quando 
houver a necessidade decorrente de imprevistos (panes mecânicas, elétricas, casos fortuitos, motivos de força 
maior) observando-se o seguinte:  

a) A manutenção preventiva deverá ocorrer de forma planejada e periódica por meio de procedimentos 
necessários ao bom funcionamento e à segurança dos veículos, baseada no PLANO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA a ser apresentado à CONTRATANTE no máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do 
Contrato, considerando as informações prestadas pela CONTRATANTE, verificação dos automóveis e 
orientações dos manuais dos veículos;  

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

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

7.4.2.  A CONTRATADA deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo máximo de 2 
(dois) dias da entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do serviço pela CONTRATANTE.  

7.4.3. O orçamento deverá conter, no mínimo:  

a) Quantidade de horas necessárias para a prestação de serviços, valor unitário da Hora Técnica de 
Manutenção (ofertado pela CONTRATADA) e valor total da mão de obra;  

b) Valor das peças novas, originais ou similares de primeira linha, e sem uso prévio e materiais específicos 
a serem utilizados na execução dos serviços referidos no item anterior; 

c) Excepcionalmente, mediante justificativas por parte da CONTRATADA, poderá ser autorizada pela 
CONTRATANTE, a substituição por peça genuína. 

7.4.4. O encaminhamento do veículo até as dependências da CONTRATADA será de responsabilidade da 
CONTRATANTE. Ainda:  

a) A CONTRATADA poderá dirigir os veículos do CONTRATANTE para a realização de testes, com 
observância à legislação de trânsito e, sobretudo, contanto que o condutor esteja habilitado, nos termos 
da Lei vigente;  

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

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

7.6. As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser apresentados ao CONTRATANTE, 
no ato do recebimento do veículo devidamente consertado.  

7.7. O prazo limite para os serviços serem executados pela CONTRATADA nos veículos do CONTRATANTE 
será de 05 (cinco) dias úteis da aprovação do orçamento pela CONTRATANTE, salvo justificativa prévia por 
parte da CONTRATADA e aceitação pela CONTRATANTE.  

7.8. Os serviços de retífica, lanternagem, pintura e capotaria serão executados no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, salvo justificativa prévia por parte da CONTRATADA e aceitação pelo CONTRATANTE.  

a) Verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, a 
CONTRATADA deverá refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir o que for necessário, às 
suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis mediante justificativas e concordância do 
CONTRATANTE.  



                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 43 de 100 

   

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

7.10. A CONTRATADA deverá fornecer números de telefone fixos e celulares ou quaisquer outras formas de 
comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular. 

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

7.12. Todo serviço somente será realizado após autorização da CONTRATANTE, mediante prévio orçamento 
da CONTRATADA.  

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

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

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

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

8. DISPOSIÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS   

8.1. Todas as peças e acessórios aplicados nos veículos deverão ser novos, originais do fabricante ou 
similares de primeira linha e sem uso prévio;  

a) Excepcionalmente, mediante justificativas por parte da CONTRATADA, poderá ser autorizada pela 
CONTRATANTE, a substituição por peça genuína.  

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

8.3. Quando houver necessidade de substituições de acessórios, componentes, partes e peças de 
reposição, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento a CONTRATANTE, que por sua vez: 

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

b) Quando a CONTRATANTE entender que os preços praticados pela CONTRATADA são desproporcionais 
ou manifestamente elevados em relação ao mercado, negociará diretamente com a CONTRATADAS 
alternativas para execução do serviço; 

c) Caso a negociação do item não seja possível ou razoável para qualquer das partes, a CONTRATADA 
declinará formalmente da execução do serviço e a CONTRATANTE poderão adotar outros procedimentos 
previstos na legislação para a execução do serviço.  
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8.4. A CONTRATADA deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos, 
fornecendo toda e qualquer informação a CONTRATANTE, para acompanhamento da execução contratual, 
tais como:  

a) Apresentar cópia dos documentos fiscais de compra de peças e acessórios adquiridos e efetivamente 
utilizados nos veículos da frota do CONTRATANTE;  

b) Apresentar a CONTRATANTE, as peças e acessórios que foram substituídos devido a reparos, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA seu descarte, observadas as disposições ambientais vigentes.  

8.5. Do fornecimento e instalação de pneus:  

a) A CONTRATADA deverá efetuar a substituição de pneus conforme os preceitos das normas vigentes, 
segundo o que determinam os manuais dos fabricantes e sempre que um defeito de força maior ou 
desgaste exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pela CONTRATANTE;  

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

8.6. Dos serviços de geometria:  

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

b) A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, após a execução dos serviços de geometria nos 
veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos propostos para a 
solução de outros problemas porventura detectados. 

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

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

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

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

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

8.12. Dos serviços de revisão de motor: consistem na verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de 
combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.  

a) Todo serviço de troca de óleo do motor deve incluir a substituição do filtro de óleo.  

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

8.14. Dos serviços de revisão do sistema elétrico: consistem na verificação, conserto e/ou substituição 
quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo acessórios de sinalização e outros.  

8.15. Dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: deverão ser realizados sempre que for demandando, 
mediante orçamento aprovado pela CONTRATANTE.  

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



                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 45 de 100 

   

8.17. A proposta para troca de óleos lubrificantes e/ou filtros diversos deverá incluir o preço fechado dos 
produtos e serviços, conforme prática do mercado. 

9. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS  

9.1. A CONTRATADA deverá conceder garantia dos serviços e peças, na seguinte conformidade:  

a) Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, contados da efetiva prestação dos serviços, no 
mínimo 3 (três) meses;  

b) Para os serviços de alinhamento de direção e balanceamento, contados da efetiva prestação dos 
serviços, no mínimo 3 (três) meses;  

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

d) Para as peças, componentes e acessórios, contados a partir da data da efetiva instalação no veículo 
ou maquinário, no mínimo 3 (três) meses;  

e) Para os serviços em motor, câmbio e suspensão, contados a partir da data da efetiva prestação dos 
serviços, no mínimo 3 (três) meses.  

10. DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1. A localização das instalações físicas da CONTRATADA não poderá ter distância superior a 20 (vinte) 
quilômetros da Sede da CONTRATANTE, com endereço na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Setor Jardim 
Umuarama, CEP 68552185, Redenção/PA. 

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

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

c) A CONTRATADA deverá, através da ferramenta Rotas do site Google Maps, comprovar a distância 
máxima de 20 (vinte) quilômetros entre a localização de suas instalações físicas e a Sede do CONTRATANTE, 
independentemente do trajeto.  

10.2. Possuir instalações físicas próprias com equipamentos, ferramentas e técnicos especializados para 
execução dos serviços contratados, dentre eles, no mínimo:  

a) Equipamento para alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem;  

b) Elevadores para veículos (passeio e utilitários); 

c) Ferramentas básicas para mecânica de automóveis (chaves, alicates, etc); 

d) Macaco para remoção e instalação de câmbio; 

e) Suporte ou guincho para retirar e instalar motores; 

f) Ferramentas especiais para substituição de correia dentada; 

g) Ferramentas especiais para suspensão. 

h) Scanner da parte eletrônica que atenda aos veículos da frota (injeção, ABS, imobilizador, transmissão 
automática, rede can, painel, alarme, air bag); 

i) Equipamento para limpeza e sangria automática do sistema de freios; 

j) Equipamentos para teste e limpeza do sistema de arrefecimento; 

k) Equipamento para limpeza e sangria de direção hidráulica; 
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l) Outros equipamentos não listados acima, mas que sejam imprescindíveis para a execução dos 
serviços; 

m) Ferramentas e equipamentos básicos de funilaria e pintura (cyborg, compressor, pistolas martelos, 
alicates, chaves, suportes etc.); 

n) Ferramentas em geral para retifica e substituição de peças em  geral. 

o) Equipamentos para manutenção de Ar Condicionado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.12. Executar os serviços especificados somente quando do recebimento de Ordem de Serviço pela 
CONTRATANTE.  

11. DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUINCHO  

11.1. Os veículos e maquinários serão rebocados em caminhão prancha ou guincho/lança, especifico para 
cada tipo de veículo ou maquinário a ser rebocado, com trajeto a ser fixado pela CONTRATANTE; 

11.2. No momento da içar o veículo ou maquinário a ser rebocado, deverá ser realizado o check list do 
veículo, o qual será acompanhando por arquivo fotográfico, indicando todas as condições em que se 
encontrar o veículo.  

11.3. O veículo ou maquinário será recebido nas instalações físicas da CONTRATADA, momento que deverá 
ser verificado o check list e as condições do veículo ou maquinário recebido.  
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11.4. A CONTRATADA deverá fornecer serviços de reboque por carro prancha e guincho/lança (LEVE, 
UTILITÁRIO, PESADO) quando os veículos ou maquinários da CONTRATANTE não puderem trafegar, 
em consequência de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer outras avarias ou panes ocorridas.  

11.5. Os serviços serão prestados em regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas x 7 (sete) dias por 
semana, devendo ser disponibilizado para a Contratante número de telefone para chamados diretos 
fora do horário normal de expediente, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

11.5.1. Os serviços de guincho devem ser cobrados por quilometro percorrido.  

11.6. Na Prestação dos serviços, para efeito da medição da distância a ser percorrida pela CONTRATADA, 
deverá ser observado o trajeto de ida e volta, sendo considerado o local base de partida e chegada, 
a sede nas instalações físicas da CONTRATADA.  

11.7. O prazo máximo para atendimento de chamados será o seguinte: a) No perímetro do Município de 
Redenção/PA 30 (trinta) minutos; b) Em outras regiões do Estado do Pará e outro estado que se fizer 
necessário: 02 (duas) horas. 

12. DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

12.1. A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de 
desperdício/menor poluição, tais como: 

12.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes e substituição de substâncias 
tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;  

12.2. Usar produtos de limpeza e conservação de superfície e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;  

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

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

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

12.6. A fiscalização poderá solicitar a qualquer tempo a comprovação do descarte adequado dos materiais 
sob pena da aplicação de sanções;  

12.7. Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras disposições 
legais, federais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou 
reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência, imprudência ou 
imperícia quantos às precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais na execução dos 
serviços;  
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12.8. Efetuar o recolhimento do produto ou embalagem oriundos da prestação dos serviços, para fins de 
destinação final ambientalmente adequada;  

13. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

13.1. A empresas participantes do presente Processo Licitatório deverão apresentar alvará de 
funcionamento da sede da Licitante (acompanhados das respectivas licenças atualizadas). 

13.2. A empresas participantes do presente Processo Licitatório deverão apresentar Licença ambiental junto 
a SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com comprovação 
descarte por empresa autorizada no ano de 2022. 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

14.1. A empresas participantes do presente Processo Licitatório deverão apresentar comprovação de aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características, quantidades e prazos do 
objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 
atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação da quantidade fornecida, da qualidade do 
material, do atendimento, do cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento. 

14.2. Entende-se por compatibilidade das características, o fornecimento de no mínimo 30% (trinta por cento) 
da quantidade de serviços/materiais/equipamentos ofertada na proposta por um período de 12 (doze) 
meses. 

14.3. A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o produto fornecido e 
cópias dos respectivos contratos e aditivos, notas fiscais e/ou outros documentos comprobatórios do 
conteúdo declarado como no mínimo 12 (doze) meses de serviços prestados. 

15. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

15.1. O período de vigência do contratual será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, tendo 
eficácia legal no primeiro dia após a publicação. 

15.2. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta 
o inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXVI do artigo 3° do Decreto Municipal 105/21. 

15.3. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida mediante 
celebração de termo aditivo. 

16. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO  

16.1. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas em pesquisas de mercado. 

16.2. O valor previsto estimado para contratação é de R$ 8.719.861,31 (oito milhões, setecentos e 
dezenove mil, oitocentos e secenta e um reais e trinta e um centavos). 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. Os preços dos serviços deverão estar de acordo com a TABELA SINDEREPA OU SIMILAR PREÇO 
NACIONAL. 

17.2. A Contratada deverá apresentar mensalmente, após o fornecimento de peças e a execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência, a(s) nota(s) fiscal(is), emitida(s) para fins de protocolização, 
liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 
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17.2.1. Orçamentos com autorização de fornecimento de peças e execução dos serviços, solicitados pelo Setor 
compras durante o mês, bem como as Tabelas de Tempo de Execução de Trabalhos e de Preços de 
Peças e Acessórios do fabricante ou distribuidor autorizado de cada item. 

17.3. O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecido pela empresa vencedora do certame 
licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços e emissão da 
competente nota fiscal, através de transferência eletrônica ou depósito em conta.  

17.4. A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  

a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

17.5. O pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica ou depósito bancário na conta da 
CONTRATADA. 

17.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser 
a seguinte: 

EM = I x N x VP  

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  

I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

17.6.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 

17.7. A contratante não estará sujeita à atualização financeira a que se refere o item anterior deste Termo 
de Referência, se o atraso decorrer de prestação dos serviços com ausência total ou parcial de 
documentação hábil, com pendência na apresentação de tal documentação, ou com pendência de 
cumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais por parte da contratada. 

17.8. O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 
pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento. 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

18.1. As despesas resultantes desta contratação serão suportas pela dotação orçamentária: 

PARTICIPANTE: 1 - MUNICÍPIO DE REDENÇÃO (PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO): 
 
10 02 – GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0037.2006 – Funcionamento das Assessorias Técnicas 
04.122.1203.2004- Manutenção do Gabinete do Prefeito 
10 04 – SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. 
04.122.0511 – Manutenção do Instituto Medico Legal - IML 
04.122.1203.2010 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo 
04.125.1255.2229 – Defesa do Consumidor 
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10 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
04.122.1203.2012 – Funcionamento da Secretaria de Finanças 
10 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1203.2020 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 
10 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
06.122.1001.2022 – Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal 
06.122.1001.2333 – Manutenção do Centro de Operação - CCO  
15.451.1013.2023 – Manutenção do Depart. Mun. de Trânsito – DMTT 
10 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA 
04.122.1203.2093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras 
26.122.1202.2099 – Manutenção do Sistema Aeroviário 
26.122.0037.2098 – Manutenção e conservação de maquinas e veículos 
26.122.1203.2100 – Manutenção dos serviços de transporte 
10 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. 
04.122.1203.2103 – Manutenção da Sec. Mun. de Esportes, Turismo e Juventude. 
10 20 – SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. 
23.122.1203.2107 – Manut. Sec. Mun. Agropecuária e Aquicultura. 
20.608.1264.1050 – Aquisição de maquinas, veículos e implementos agrícolas 
20.608.1264.2206 – Manutenção e recup. de maquinas, veículos e implem. ag  
10 21 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
04.122.0032.2025 – Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia. 
10 25 25  - Controladoria Geral do Munícipio  
04.124 1203 2123 – Manutenção da Controladoria Geral 
10 26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
04.122.1203.2124 – Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: Recursos Próprios 
 

PARTICIPANTE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO/PA - FUNDEB 
 

10 24 24 FUNDEB 
12 361 0401 2130 0000 = Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
12 365 0450 2119 0000 = Manutenção e Desenvolvimento Ed. Básica Infantil 
12 361 0401 2118 0000 = Manutenção do Transporte Escolar 
       3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros - PJ 
       3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
       4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente 
 
PARTICIPANTE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO/PA – FME: 
 
10 15 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 122 1203 2082 0000 = Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral 
12 782 0408 2351 0000 = Transporte Escolar - PETE 
12 782 0408 2076 0000 = Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 
12 361 0401 2129 0000 = Aplicação do Salário Educação - QSE 
       3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros - PJ 
       3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
       4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente 
 
PARTICIPANTE: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Fonte de Recurso próprio  
 
18.541.1215.2088 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
 
PARTICIPANTE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA. 
 
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS – 20- 10 -10 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 
08 122 0137-2042 – ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
COMCRIAR 
08 122 0137 2043 – ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR. 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    
 

PARTICIPANTE: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

20.08.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 122 0137 2024 – ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122 1203 2025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
20.09.09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 122 1203 2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL 
RECURSO FEDERAL – FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122 0137 2346 – ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE PUBLICA COVID-19 
08 122 1231 2210 – MANUTENÇÃO DO SCFV SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO 
08 241 0121 2028 – APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA-API 
08 243 0131 2031 - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
08 243 0132 2033 – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL – PETI 
08 244 0137 2036 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS 
08 244 0137 2037 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
08 244 0137 2039 – MANUT. DOS SERV. DE PROT. SOC. BÁSICA E CRIANÇA FAMÍLIAS  
08 244 0137 2040 – MANUT. DOS SERVIÇOS DO CREAS  
08 244 1265 2343 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ         
RECURSO FEDERAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
08 244 0137 2342 – PTTS – PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
PARTICIPANTE: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Unidade Orçamentária: 20 – Seguridade Social; 

20.13.13 – Fundo Municipal de Saúde; 

Funcionais Programáticas: 

10.122.0122.1120 – Implantação da Ouvidoria Municipal; 
10.122.0122.2048 – Encargos com Publicidade do FMS; 
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10.122.0122.2341 – Manutenção da Telemedicina Virtual; 
10.122.0311.2051 – Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos; 
10.122.1203.2049 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
10.125.1205.2047 – Encargos com o Conselho municipal de Saúde; 
10.44.1257.2218 – Manutenção da Academia Municipal de Saúde; 
10.301.0200.2053 – Atenção Básica de Saúde; 
10.301.0200.2064 – Enfrentamento de Emerg. De Saúde Pública COVID-19; 
10.301.0200.2162 – Serviços de Próteses Dentárias; 
10.301.0200.2165 – Implantação e Manutenção de Clínica Oftalmológica; 
10.301.0202.2055 – Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; 
10.301.0203.2056 – Manutenção das Equipes de Saúde da Família – ESF; 
10.301.0214.2057 – Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino – PCCU; 
10.301.0214.2172 – Atenção a Saúde da Mulher; 
10.301.1206.2052 – Programa de Saúde Bucal; 
10.301.1209.2058 – Manutenção do Centro de Atendimento Farmacêutico (CAF); 
10.301.1221.2204 – Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal; 
10.302.0210.2059 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade; 
10.302.0210.2338 – Manutenção da Und. De Pronto Atendimento - SAMU; 
10.302.0210.2340 – Manutenção do TFD – Tratamento Fora de Domicílio; 
10.302.0220.2060 – Ações Estratégicas – AHA/MAC; 
10.302.1210.2134 – Implantação e Manutenção do Complexo Regulador Municipal; 
10.302.1220.2215 – Manutenção do CAPS II e III – Centro de Apoio Psicossocial; 
10.302.1258.2230 – Manutenção do Centro de Saúde da Mulher; 
10.303.0230.2061 – Assistência Farmacêutica Básica; 
10.304.0235.2062 – Manutenção da Vigilância Sanitária; 
10.304.0235.2339 – Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses;  
10.305.0220.2063 – Vigilância em Saúde; 
10.306.0201.2065 – Manutenção de Programa p/ Alimentação e Nutrição; 
10.423.0210.2066 – Incentivo a População Indígena; 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo e/ou: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recursos: 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 – Recursos 
Próprios/SUS e/ou: Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos Ordinários; 1213000 – Transferências do 
SUS/Estado; 1214000 – Transferências do SUS/FNS-Bloco de Custeio/COVID-19. 

19. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

19.1. A aplicação Financeira se dará através do cronograma de desembolso (ou cronograma físico-
financeiro) que se trata da exposição das etapas dos serviços/aquisições (físico), em periodicidade 
mensal, previsto estimado, até atingir o prazo total da contratação, com a correspondência desses 
serviços/aquisições, também em valor (financeiro), até atingir 100% do valor orçado previsto 
estimado.  

19.2. O Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 
recursos financeiros, conforme discriminado na tabela abaixo:  

ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS 

VALOR 
MÉDIO 

MENSAL 
ESTIMADO 

MESES DE 
EXECUÇÃO 

VALOR 
MÉDIO 
TOTAL 

ESTIMADO 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 
R$ 726.655,10 

 
12 

 
R$ 
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DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS 
E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA 
DO MUNICÍPIO, compreendendo serviços 
mecânicos em geral, elétrico-eletrônicos, 
vidraçaria, tapeçaria, funilaria/lataria, 
pintura, Guincho (reboque de veículos), 
lavagem em geral, retifica geral em 
motores, serviços injeção eletrônica, e 
troca de lubrificantes, fluídos de freio, 
filtros, borracharia, alinhamento, 
balanceamento, cambagem, e serviços dos 
sistemas de ar condicionados dos veículos 
com fornecimento de peças de reposição e 
acessórios novos, originais ou similares de 
primeira linha. 

8.719.861,31 

 
 
 

19.3. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

19.3.1. Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei; 

19.3.2. Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 
a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual.  

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

20.1. Prestar os serviços objeto do presente Contrato dentro de elevados padrões, empregando e 
fornecendo peças, componentes, acessórios, trocas de óleo e materiais recomendados pela 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

R$ 
726.655,10 

                                 
 Total Acumulado de Recursos da Contratante (em R$) 

 
R$ 8.719.861,31 
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montadora, bem como observar rigorosamente as especificações técnicas e a regulamentação 
aplicável, executando todos os serviços com esmero e perfeição.  

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

20.3. Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente identificado.  

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

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

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

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

20.8. Informar a CONTRATANTE quaisquer danos causados a quaisquer de seus bens.  

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

20.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

20.10.1. Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa CONTRATADA, a 
aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, 
ficará condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, do procedimento realizado e 
da documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como 
parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto 
contratado. 

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

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

20.13. Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes.  

20.14. Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originários da contratação, 
recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, 
comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada. 

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

20.16. Manter cadastros atualizados para os veículos, onde serão registradas as correções e substituições de 
peças, com o fim de permitir a CONTRATANTE avaliar as frequências daqueles serviços e reposições de 
peças.  
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20.17. Fornecer a CONTRATANTE relatório técnico mensal com a descrição de todos os serviços executados, 
contendo inclusive a relação das peças substituídas, ou sempre que solicitado, encaminhando cópia 
para a fiscalização do CONTRATANTE.  

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

20.18.1. Identificação do veículo;  

20.18.2. Data da manutenção;  

20.18.3. Horário do início e do término dos serviços;  

20.18.4. Nome do funcionário da CONTRATADA que efetuou os serviços;  

20.18.5. Problema apresentado;  

20.18.6. Recebimento dos serviços pela CONTRATANTE.  

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

20.20. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

20.21. Comunicar ao Fiscal do contrato da CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

20.22. A instalações físicas de trabalho da contratada não poderão ter distancia superior a 20 (vinte) 
quilômetros da Sede da CONTRATANTE, com endereço na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Setor 
Jardim Umuarama, CEP 68552185, Redenção/PA. 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

21.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

21.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

21.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 

21.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo 
com as obrigações preestabelecidas; 

21.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

21.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 
mesmas descritas neste termo de referência; 

21.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua não 
adequação aos termos contratuais; 

21.8.  A CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 
especificações e condições deste objeto; 

21.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, e a conformidade dos serviços com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos. 
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21.10. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado. 

22. DA SUBCONTRATAÇÃO 

22.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades legais, poderá 
subcontratar parte da locação, até o limite admitido, em cada caso, pela administração, conforme 
previsto no Art. 72 da lei 8.666/93 e suas respectivas alterações. 

22.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

23. EQUILÍBRIO ECONÔMICO  

23.1. Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao reequilíbrio da equação econômica financeira do Contrato 
nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal n° 031 de 29 de abril 
de 2022. 

24. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

24.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65 § 1° da lei 8.666/93. 

25. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

25.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

26. FISCALIZAÇÃO  

26.1. Nos termos do artigo 67 da lei federal 8.666/93, a fiscalização da contratação será exercida por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato. 

26.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

26.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando 
os apontamentos ao departamento competente para as providências cabíveis. 

26.4. Ficará designado o servidor GLEIBERSON NOGUEIRA ROCHA, sob o número de matricula 000252 como 
FISCAL TITULAR, e o servidor EDSON GABRIEL MOISES JUNIOR, sob o número de matricula 000185 
como FISCAL SUPLENTE, ambos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu 
fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos nos contratos, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou possíveis irregularidades observadas. 

27. INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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27.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a 
CONTRADA que: 

h) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta 
contratação; 
i) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
j) Fraudar na execução do Contrato; 
k) Comportar-se de modo inidôneo; 
l) Cometer fraude fiscal; 
m) Não mantiver a proposta; 
n) Não assinar a ata de Registro de Preços quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de Registro de Preços. 

27.1.1. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 

d) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
e) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
f) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

27.1.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 
“27.1.”, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 

VI. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso 
de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave; 

VII. Multas: 

d) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação e 
qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da 
parcela não adimplida do Contrato. 

e) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

f) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão 
por inexecução total do objeto. 

VIII. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IX. Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

X. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

27.2. A aplicação de quaisquer 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 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 
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27.3. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, 
na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente 
previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da 
infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o 
dano causado à CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

27.4. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

27.5. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
da CONTRATANTE. 

27.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos 
atos praticados pela Administração. 

 

Redenção/PA, 19   de julho 2022. 

 
 
 

Rygleane Gleia da S. Pavan 
Secretária Municipal de Administração 

Decreto nº 051/2022 
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RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ORD DESCRIÇÃO ANO/MOD PLACA CHASSI/RENAVAM 
Nº 

PATRIM. 

1  AUTOM. VOLKSWAGEN GOL TL MCV 1.0 2017/2017 QEV-3319 9BWAG45U4HP114613 28609 

2  AUTOM. VOLKSWAGEN GOL TL MCV 1.0 2017/2017 QDX-1473 9BWAG45U0HP115712 28610 

3  
AUTOM. VOLKSWAGEN SAVEIRO RB 
MBVS 

2018/2018 QEI- 0183 9BWKB45U6JP087939 29795 

4  VAN FIAT DUCATO 2017 QEE-7843 93W24543RH2165160 28560 

5  ÔNIBUS IVECO ESCOLAR 10-190 TQ 1501 2020/2020  93ZK01BDZM8938734 32026 

6  
MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ 516 
SPRINTER A4 

2020/2021 QVZ-7C28 8AC907857ME187975 34109 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ORD DESCRIÇÃO ANO/MOD PLACA CHASSI/RENAVAM 
Nº 

PATRIM. 

1  AMBULÂNCIA MB SPRINT 2018/19 QVC-1D42 8AC906633KE166602  

2  AMBULÂNCIA MB SPRINT 2019/20 QVK-5A98 8AC907643LE184046  

3  AMBULÂNCIA FORD RANGER 2012/13 OTR-867 8AFAR21J5DJ085956  

4  AMBULÂNCIA FORD RANGER 2012/13 OTR-797 8AFAR21J9DJ095146  

5  AMBULÂNCIA MB SPRINT 2019/20 DXM-5A78 8AC907643LE186343  

6  AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER 2017/18 QEZ-9571 8AEGCN6A8JG514613  

7  AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 2016/16 QEX-1870 9BD2651ZMG9062174  

8  AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ 2016/16 QEO-1870 9BD22324SG2042648  

9  VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 2010/11 NTA-7269 9BJSU19F0BB221287  

10  VEÍCULO FIAT UNO 2010/10 NSN-7843 9BD15844AA6419083  

11  VEÍCULO RENAULT KWID 2020/21 QVW-1C41 93YRBB005MJ545284  

12  VEÍCULO VW GOL 2014/15 QDE-5160 9BWAA45U6FP551625  

13  VEÍCULO VW GOL 2014/15 QDE-5500 9BWAA45U7FP136698  

14  VEÍCULO VW VOYAGE 2014/15 QDE-5560 9BWDA45U4FT065030  

15  VEÍCULO RENAULT MASTER 2018/19 QEJ-8144 93YMAF4XEKJ311234  

16  VEÍCULO RENAULT MASTER 2017/18 QDW-1805 93YMEN4XEJJ736291  

17  VEÍCULO VW KOMBI 2010/10 NSK-8443 9BWMF07X2AP023958  

18  VEÍCULO VW KOMBI 2010/10 NSK-8533 9BWMF07X1AP022669  

19  VEÍCULO FIAT UNO 2010/10 NSN-7873   

20  VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO 2009/10 NSN-7468 9BD255049A8863466  

21  VEÍCULO CHEVROLET MONTANA 2010/11 NSX-8281 9BGCA80X0BB254697  

22  CAMIONETE MITSUBISHI L200 TRITON 2013/13 OTP-3844 93XLNKA5TDCD77453  

23  AMBULÂNCIA TOYOTA HILLUX - 4X4 2021/21 RWR-8F13 8AJDA8CB8M6047384  

24  AMBULÂNCIA VW SAVEIRO - FURGÃO 2021/22 RWV-5A32 9BWKB45U6NP018383  

25  VEÍCULO VW GOL 2021/22 RWR-6F40 9BWAG45UXNT072225  
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26  TRAILER CASTRAMÓVEL 2021/22 RWN-8D22 9A9TG2TMBNFDC8128  

27  AMBULÂNCIA RENAULT MASTER - UTI 2021/22 RWN-2A91 93YMAFEXCNJ007774  

28  FIAT DUCATO 2010/10 NST-2185 93W245G34A2052086  

29  VEÍCULO VW SAVEIRO 2016/16 QEP-1122 9BWKB45U5GP115562  

30  VEÍCULO CHEVROLET CRUZE 2012/12 OBU-2632 9BGPB69M0CB254614  

31  VEÍCULO TOYOTA COROLA 2018/19 PRP-3646 9BRBD3HE3K0407742  

32  VEÍCULO MITSUBISHI PAJERO 2013/13 OTT-3610 93XJRKH8WDCD11925  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA 

ORD DESCRIÇÃO ANO/MOD PLACA CHASSI/RENAVAM 
Nº 

PATRIM. 

1  AUTOM. CHEVROLET CLASSIC LS 2011/2012 OFU-6190 9BGSU19F0CB200378 27386 

2  CAMIONETE GMC 6-150 C/ CARROCERIA 2000/2001 JTY-9221 9BG343NX01C704212 8950 

3  CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-180 2002/2002 JUE-1323 9BWBE72S22R207995 10386 

4  CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-180 2002/2002 JUE-1283 9BWBE72S42R207917 10387 

5  CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-180 2010/2010 NSV-4242 9533172S9AR035629 Estado 

6  AUTOM. CHEVROLET MONTANA 2010/2011 NSX-8321 9B6CA80XOBB254828 19819 

7  AUTOM. FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 2007/2008 MWI-1423 9BD15822786060740 15349 

8  CAMINHONETE CHEVROLET L200 GL TRITON 2018/2018 QEN-9843 93XLJKL1TJCJ08036 29694 

9  PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B     

10  PATROL MARCA CASE 845     

11  PATROL NEW HOLLAND 140     

12  
TRATOR AGRICOLA MARCA VALMET, MOD. 
78 

1778    

13  
TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, MOD. 
7630TR 

1998   2452 

14  TRATOR FORD 7610    7558 

15  TRATOR VALTRA A950     

16  L200 TRITON SPT GL 2018 QEN–9843   

17  L200 GL 2005 JTW–9161   

18  FORD RANGER 2008/2009 JWD–0501   

19  MONTANA 2011 NSX–8321   

20  VOLKS - 13 180 BASCULANTE 2002 JUE–1283   

21  VOLKS - 13 180 BASCULANTE 2002 NSV–4242   

22  IVECO – COLETOR DE LIXO 2017 QDX–1386   

23  IVECO – COLETOR DE LIXO 2017 QDX–1406   

24  CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12–B 2010    

25  TRATOR FORD  4610 1983    

26  TRATOR FORD  7610 1986    

27  TRATOR VALTRA A – 950 2010    

28  TRATOR VALMET  78 - A 1992    
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29  TRATOR NEW HOLLAND 7630 1998    

30  PATROL CASE  845 2010    

31  PATROL NEW HOLLAND FG - 140 2010    

32  RETRO ESCAVADEIRA XCMG 2019    

33  CAMINHÃO VOLKS 2015/2015 KDL–5113   

34  CORTADOR DE PISO     

35  MOTOR COMPACTADOR (SAPIN)     

36  MOTOR SERRA STHIL 066     

37  CHEVROLET - S 10 LS 2019/2020 QQS8B15   

38  
CAMINHÃO VOLKS 31-320 6X4 
(BASCULANTE) 

2008 JVL - 3484   

39  
CAMINHÃO VOLKS 26-260 6X4 
(BASCULANTE) 

2008 
DVA - 
4066 

  

40  CAMINHÃO VOLVO FH 460 6X4 (CAVALINHO) 2013 
AXP - 
3110 

  

41  CAMINHÃO SCANIA R440 6X4 (CAVALINHO) 2013 OWK1A10   

42  CAMINHÃO FORD F 4000 3/4 2004 KFA-8855   

43  
CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ 
ARTEGO 2425 

2011 OBU-0135   

44  CAMINHÃO MERCEDES BENZ AR-2ª/1200 1988    

45  CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1988    

46  ESCAVADEIRA HYUNDAI /Nº 01 R220LC-9SB 2020    

47  ESCAVADEIRA HYUNDAI /Nº 02 PC 220 2020    

48  ESCAVADEIRA HYUNDAI /Nº 03 PC 220 2021    

49  ESCAVADEIRA HYUNDAI / Nº 04 PC 220 2020    

50  ESCAVADEIRA HYUNDAI / Nº 05 PC 220 2021    

51  ESCAVADEIRA CAT. /Nº 01 PC 320 2020    

52  ESCAVADEIRA CAT. /Nº 02 PC 320 2020    

53  CARREGADEIRA CATERPILLAR 2016    

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA 

ORD DESCRIÇÃO ANO/MOD PLACA CHASSI/RENAVAM 
Nº 

PATRIM. 

1  CAMIONETE FORD RANGER XL 13P 2008/2009 JWD-0501 BAFER13P79JZ18544 28439 

2  
CAMIONETE MITSUBISHI L200 TRITON 
SPORT GL 

2018/2019 QEC-5825 93XLJKL1TKCJ11269 30372 

3  
CAMIONETE MITSUBISHI L200 TRITON 
SPORT GL 

2018/2019 QEB-8027 93XLJKL1TKCJ17013 30808 

4  
CALCAREADORA MARCA JAN, MOD. 
OPN002664 

2015   25185 

5  

CALCAREADORA MARCA BALDAN, MOD. 
DCF-6000, COM CORREIA - SÉRIE Nº 
60395950001001 

2017   28176 

6  
PLANTADEIRA BALDAN, MOD. 
PLBO5X3800 C/ RODA COMP. P1, 

2015   25184 

7  
TRATOR NEW HOLLAND 7630, N° SÉRIE 
J8DP2891 

2006   25180 

8  TRATOR NEW HOLLAND 7630, N° SÉRIE 2017   25187 
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HCC27630JECA36498, 

9  
TRATOR NEW HOLLAND 7630, N° SÉRIE 
HCC237630HC660526, 

2017    

10  
TRATOR NEW HOLLAND 7630, N° SÉRIE 
573CR600513 

  HCCZ57630HC60447 29787 

11  
TRATOR NEW HOLLAND S100, N° SÉRIE 
B5DP0501 

   25186 

12  
RETROESCAVADEIRA 98,5 HP, SCMG 
MOD. XT870BR 

  XUG08700CJPA10147 30022 

13  

GRADE MARCA TATU MOD. CRI C/ 16 
DISCOS REC 28" 28589, SÉRIE 
577326002002, ANO 10/2008. 

2008   28440 

14  
GRADE MARCA TATU MOD. GRICR, ANO 
08/2005, SÉRIE 0751/20659 

   28441 

15  
GRADE MARCA TATU MOD. CRI C/ 16 
DISCOS REC 28" 

2009   28443 

16  

GRADE NIVELADORA BALDAN, MOD. 
NVDE40 C/ DSC 22''XP1, SÉRIE 
60343811003001 

   25181 

17  
GRADE BALDAN, MOD. CRIDE16 C/ 
DSCREC28 

2013   25183 

18  

CONJUNTO DE HIDRÁULICO P TRATOR C/ 
CONCHA MOD. PH "BT", ANO 07/2015, 
SÉRIE 60343811002001. 

2015   28442 

19  
GRADE ARADORA BALDAN CRI DE 16 
DISCO, REC 28" 

   28909 

20  
GRADE ARADORA BALDAN CRI DE 16 
DISCO, REC 28" 

   28910 

21  
GRADE ARADORA BALDAN CRI DE 16 
DISCO, REC 28" 

   28911 

22  
GRADE ARADORA BALDAN CRI DE 16 
DISCO, REC 28" 

   29139 

23  GRADE MARCA TATU, MOD. 16X28 2005   25182 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

ORD DESCRIÇÃO ANO/MOD PLACA CHASSI 
Nº 

PATRIM. 

1  AUTOM. VW VOYAGEM TL 2015/2016 QEH-4062 9BWDA45U7GT015451 25452 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ORD DESCRIÇÃO ANO/MOD PLACA CHASSI/RENAVAM 
Nº 

PATRIM. 

1  FORD RANGER XLSCD4 22C 2017/2018 QEO-3H23 8AFAR23N4JJ056119  

2  TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2012/2013 OFU-7360 8AJFY29G7D8512410  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 

ORD DESCRIÇÃO ANO/MOD PLACA CHASSI/RENAVAM 
Nº 

PATRIM. 

1  ÔNIBUS 2013/2014 QDC-6970 01029324007  

2  ÔNIBUS 2020/2021 QVN-6D73 01262082851  

3  ÔNIBUS 2019/2020 QVD-7619 01212684750  

4  ÔNIBUS 2014/2015 QDK-5668 01066663529  

5  ÔNIBUS 2014/2014 QDK-5588 01066659840  

6  ÔNIBUS 1993/1993 KTF-7324 00320397769  
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7  MICROÔNIBUS 2004/2004 JUQ-4372 00825868092  

8  MICROÔNIBUS 2012/2013 OSY-2930 00499426380  

9  MICROÔNIBUS 2019/2019 QVT-0D92 01259017793  

10  MICROÔNIBUS 2014/2015 
QDW-
6159 

01070359456  

11  MICROÔNIBUS 2012/2013 OSY-2870 00499425561  

12  MICROÔNIBUS 2013/2014 QVC-7020 01029324856  

13  MICROÔNIBUS 2013/2014 QDC-7090 01029325763  

14  MICROÔNIBUS 2013/2014 OTR-2276 01015287074  

15  FORD/ F 4000 4X4 2015/2015 QEM-7622 01084174747  

16  CAMINHÃO VW8.160 BAU 2017/2018 QDZ-4416 011247070093  

17  CAMINHÃO M.BENZ712 1999/1999 JWR-3709 00723400504  

18  VW GOL TL 2017/2018 QEH-973 11419008447  

19  L 200 TRITON GLX D 2015/2015 QDQ-2005 01091934212  

20  L 200 TRITON SPT GL 2018/2018 QES-1223 01146311858  

21  AMAROK CD 4X4 CONF. 2019/2019 QVC-9320 021556699  

22  VAN SPRINTER F M.BENZ 1999/2000 JFP-6532 738847364  

23  GM S 10 EXECUTIVA 4X4 2010/25011 NSY-9409 260968714  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

ORD DESCRIÇÃO ANO/MOD PLACA CHASSI/RENAVAM 
Nº 

PATRIM. 

1  CITROEN 2018/2019 PBL-2267 01159819987  

2  CLASSIC 2010/2011 NTA-7179 0026414371-0  

3  GOL 2022/2023 RWK-8C04 01301114895  

4  GOL 2016/2016 QDS-9453 0108795360-7  

5  GOL 2019/2019 QEU-8675 0118218619-7  

6  ÔNIBUS 2020/2021 QVN-6D83 01261955843  

7  STRADA 2018/2018 QEN-5633 0114434387-0  

8  TRITON 2019/2019 QVF-4335 0119898414-4  

9  TRITON 2018/2019 QEK-2145 0116025313-4  

10  TORO 2021/2021 QVU-3F41 01254343412  

11  CITROEN 2016/2016 QEO-3442 0108470053-8  
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                               ANEXO - II  – PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 061/2022 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
Aos ....... dias do mês de...........do ano de dois e mil e vinte e dois, o MUNICIPIO DE REDENÇÃO (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. ........., sediada 
na Rua ...... nº. ...., Setor ....., na cidade de Redenção, Estado do Pará, neste ato representado pelo Sr......., 
Prefeito Municipal (ou Secretário), no uso da competência que lhe foi atribuída, resolve REGISTRAR OS PREÇOS 
do fornecedor abaixo elencado, vencedor do Pregão Eletrônico SRP n.º 061/2022, sob o regime de compras 
pelo sistema de registro de preços para FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, 
observadas as disposições contidas nas Leis Federal n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 
23/2017. 

 
1. DO OBJETO E FORNECEDOR 
 
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL FORMAR O SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS 

QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, compreendendo serviços mecânicos em geral, elétrico-eletrônicos, 

vidraçaria, tapeçaria, funilaria/lataria, pintura, Guincho (reboque de veículos), lavagem em geral, retifica geral 

em motores, serviços injeção eletrônica, e troca de lubrificantes, fluídos de freio, filtros, troca de pneus, 

borracharia, alinhamento, balanceamento, cambagem, e serviços dos sistemas de ar condicionados dos 

veículos com fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, 

visando atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, E SUAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS: ............., mediante o CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MAIOR DESCONTO PARA SERVIÇOS E 

FORNECIMENTOS DE PEÇAS, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados, os constantes 

do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 061/2022. 

 
a) Fornecedor............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º , com sede 
na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP:......... , telefone: (....) ......, 
email: ........, telefone do representante em Redenção/PA (...) ......., email:........... , representada por seu(sua) 
......., Sr(a). ........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e  domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. 
......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do..... , CEP: ......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e 
CPF n.º ............ 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 
01      

     -------------- 

 VALOR TOTAL    
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2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 
 
2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura Municipal de Redenção 
mediante emissão da respectiva Nota de Empenho e autorização de retirada, observadas as disposições 
contidas no edital do Pregão Eletrônico/SRP n.º 061/2022. 
 
2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 
Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços   e do Edital 
de Pregão Eletrônico/SRP n.º 061/2022. 
 
2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta 
Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado nesta Ata de Registro de Preços. 
 
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
3.1 A Prefeitura Municipal de Redenção, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 
administração da presente Ata de Registro de Preços. 
 
3.2 As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados neste Ata de Registro de Preços. 
 
3.3 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados 
em meio eletrônico. 
 
4. DOS ÓRGÃO PARTICIPANTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1 - A Ata de Registro de Preços será Gerenciada e Utilizada pelo seguinte Órgão da Administração Pública 
Municipal relacionado abaixo: 

4.1.1 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO. 

4.1.2 - É participante o seguinte órgão: 

4.1.2.1 – Municipio de Redenção (Prefeitura Municipal de Redenção) – CNPJ: 04.144.168/0001-21; 

4.1.2.2 – Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 11.190.128/0001-81; 

4.1.2.3 – Secretaria Municipal de Assistência Social – CNPJ: 15.495.243/0001-15; 

4.1.2.4 – Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente – CNPJ: 20.403.947/0001-50; 

4.1.2.5 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CNPJ: 19.377.962/0001-92; 

4.1.2.6 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB – CNPJ: 29.989.385/0001-43; e 

4.1.2.7 – Fundo Municipal de Educação – FME – CNPJ; 16.677.738/0001-28. 
 

4.2 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 
recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 
 

PARTICIPANTE: 1 - MUNICÍPIO DE REDENÇÃO (PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO): 



                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 66 de 100 

   

 
10 02 – GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0037.2006 – Funcionamento das Assessorias Técnicas 
04.122.1203.2004- Manutenção do Gabinete do Prefeito 
10 04 – SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. 
04.122.0511 – Manutenção do Instituto Medico Legal - IML 
04.122.1203.2010 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo 
04.125.1255.2229 – Defesa do Consumidor 
10 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
04.122.1203.2012 – Funcionamento da Secretaria de Finanças 
10 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1203.2020 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 
10 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
06.122.1001.2022 – Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal 
06.122.1001.2333 – Manutenção do Centro de Operação - CCO  
15.451.1013.2023 – Manutenção do Depart. Mun. de Trânsito – DMTT 
10 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA 
04.122.1203.2093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras 
26.122.1202.2099 – Manutenção do Sistema Aeroviário 
26.122.0037.2098 – Manutenção e conservação de maquinas e veículos 
26.122.1203.2100 – Manutenção dos serviços de transporte 
10 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. 
04.122.1203.2103 – Manutenção da Sec. Mun. de Esportes, Turismo e Juventude. 
10 20 – SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. 
23.122.1203.2107 – Manut. Sec. Mun. Agropecuária e Aquicultura. 
20.608.1264.1050 – Aquisição de maquinas, veículos e implementos agrícolas 
20.608.1264.2206 – Manutenção e recup. de maquinas, veículos e implem. ag  
10 21 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
04.122.0032.2025 – Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia. 
10 25 25  - Controladoria Geral do Munícipio  
04.124 1203 2123 – Manutenção da Controladoria Geral 
10 26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
04.122.1203.2124 – Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: Recursos Próprios 

 

PARTICIPANTE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO/PA - FUNDEB 
 

10 24 24 FUNDEB 
12 361 0401 2130 0000 = Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
12 365 0450 2119 0000 = Manutenção e Desenvolvimento Ed. Básica Infantil 
12 361 0401 2118 0000 = Manutenção do Transporte Escolar 
       3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros - PJ 
       3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
       4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente 
 
PARTICIPANTE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO/PA – FME: 
 
10 15 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 122 1203 2082 0000 = Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral 
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12 782 0408 2351 0000 = Transporte Escolar - PETE 
12 782 0408 2076 0000 = Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 
12 361 0401 2129 0000 = Aplicação do Salário Educação - QSE 
       3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros - PJ 
       3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
       4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente 
 
PARTICIPANTE: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Fonte de Recurso próprio  
 
18.541.1215.2088 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
 
PARTICIPANTE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA. 
 
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS – 20- 10 -10 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 
08 122 0137-2042 – ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
COMCRIAR 
08 122 0137 2043 – ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR. 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    
 

PARTICIPANTE: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

20.08.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 122 0137 2024 – ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122 1203 2025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
20.09.09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 122 1203 2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL 
RECURSO FEDERAL – FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122 0137 2346 – ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE PUBLICA COVID-19 
08 122 1231 2210 – MANUTENÇÃO DO SCFV SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO 
08 241 0121 2028 – APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA-API 
08 243 0131 2031 - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
08 243 0132 2033 – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL – PETI 
08 244 0137 2036 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS 
08 244 0137 2037 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
08 244 0137 2039 – MANUT. DOS SERV. DE PROT. SOC. BÁSICA E CRIANÇA FAMÍLIAS  
08 244 0137 2040 – MANUT. DOS SERVIÇOS DO CREAS  
08 244 1265 2343 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ         
RECURSO FEDERAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
08 244 0137 2342 – PTTS – PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
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PARTICIPANTE: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Unidade Orçamentária: 20 – Seguridade Social; 

20.13.13 – Fundo Municipal de Saúde; 

Funcionais Programáticas: 

10.122.0122.1120 – Implantação da Ouvidoria Municipal; 
10.122.0122.2048 – Encargos com Publicidade do FMS; 
10.122.0122.2341 – Manutenção da Telemedicina Virtual; 
10.122.0311.2051 – Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos; 
10.122.1203.2049 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
10.125.1205.2047 – Encargos com o Conselho municipal de Saúde; 
10.44.1257.2218 – Manutenção da Academia Municipal de Saúde; 
10.301.0200.2053 – Atenção Básica de Saúde; 
10.301.0200.2064 – Enfrentamento de Emerg. De Saúde Pública COVID-19; 
10.301.0200.2162 – Serviços de Próteses Dentárias; 
10.301.0200.2165 – Implantação e Manutenção de Clínica Oftalmológica; 
10.301.0202.2055 – Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; 
10.301.0203.2056 – Manutenção das Equipes de Saúde da Família – ESF; 
10.301.0214.2057 – Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino – PCCU; 
10.301.0214.2172 – Atenção a Saúde da Mulher; 
10.301.1206.2052 – Programa de Saúde Bucal; 
10.301.1209.2058 – Manutenção do Centro de Atendimento Farmacêutico (CAF); 
10.301.1221.2204 – Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal; 
10.302.0210.2059 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade; 
10.302.0210.2338 – Manutenção da Und. De Pronto Atendimento - SAMU; 
10.302.0210.2340 – Manutenção do TFD – Tratamento Fora de Domicílio; 
10.302.0220.2060 – Ações Estratégicas – AHA/MAC; 
10.302.1210.2134 – Implantação e Manutenção do Complexo Regulador Municipal; 
10.302.1220.2215 – Manutenção do CAPS II e III – Centro de Apoio Psicossocial; 
10.302.1258.2230 – Manutenção do Centro de Saúde da Mulher; 
10.303.0230.2061 – Assistência Farmacêutica Básica; 
10.304.0235.2062 – Manutenção da Vigilância Sanitária; 
10.304.0235.2339 – Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses;  
10.305.0220.2063 – Vigilância em Saúde; 
10.306.0201.2065 – Manutenção de Programa p/ Alimentação e Nutrição; 
10.423.0210.2066 – Incentivo a População Indígena; 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo e/ou: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recursos: 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 – Recursos 
Próprios/SUS e/ou: Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos Ordinários; 1213000 – Transferências do 
SUS/Estado; 1214000 – Transferências do SUS/FNS-Bloco de Custeio/COVID-19. 

 
5. DA VIGÊNCIA 

5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
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I. Prestar os serviços objeto do presente Contrato dentro de elevados padrões, empregando e 

fornecendo peças, componentes, acessórios, trocas de óleo e materiais recomendados pela 
montadora, bem como observar rigorosamente as especificações técnicas e a regulamentação 
aplicável, executando todos os serviços com esmero e perfeição.  

 
II. Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, laudo técnico concernente às condições de veículos 

ou componentes que o integrem, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da solicitação.  
 

III. Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente identificado.  
 

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

 
V. Fornecer a seus empregados os equipamentos de segurança (EPI’s) que se fizerem necessários para 

execução dos serviços, e fiscalizar o seu uso.  
 

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

 
VII. Conservar e guardar com extrema responsabilidade e cuidado os veículos da CONTRATANTE em sua 

oficina durante a prestação de serviços.  
 
VIII. Informar a CONTRATANTE quaisquer danos causados a quaisquer de seus bens.  
 

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

 
X. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

XI. Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa CONTRATADA, a 
aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, 
ficará condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, do procedimento realizado e 
da documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como 
parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto 
contratado. 

 
XII. Executar o serviço atendendo aos parâmetros definidos pelas normas da ABNT - Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, ou, na falta dessas, de acordo com normas plenamente reconhecidas pelo 
fabricante.  

 
XIII. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho e as normas de segurança do 

trabalho, fornecendo a seu pessoal equipamento individual de segurança, orientando e fiscalizando o 
uso, conforme determinações constantes nas normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.  

 
XIV. Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas 

regulamentadoras pertinentes.  
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XV. Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originários da contratação, 

recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, 
comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada. 

 
XVI. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos.  
 
XVII. Manter cadastros atualizados para os veículos, onde serão registradas as correções e substituições de 

peças, com o fim de permitir a CONTRATANTE avaliar as frequências daqueles serviços e reposições 
de peças.  

 
XVIII. Fornecer a CONTRATANTE relatório técnico mensal com a descrição de todos os serviços executados, 

contendo inclusive a relação das peças substituídas, ou sempre que solicitado, encaminhando cópia 
para a fiscalização do CONTRATANTE.  

 
XIX. Registrar as ocorrências em formulário próprio (Livro de Ocorrências), onde constem, no mínimo, as 

seguintes informações:  
 

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

 
XX. Quando necessário, disponibilizar profissional competente para acompanhar o representante do 

CONTRATANTE na realização de “prova de rua”, quando os serviços efetuados serão testados com o 
veículo trafegando.  

 
XXI. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 
XXII. Comunicar ao Fiscal do contrato da CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

 
XXIII. A instalações físicas de trabalho da contratada não poderão ter distancia superior a 20 (vinte) 

quilômetros da Sede da CONTRATANTE, com endereço na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Setor 
Jardim Umuarama, CEP 68552185, Redenção/PA. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 
7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

I. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
 

II. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
 

III. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 



                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 71 de 100 

   

 
IV. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo 
com as obrigações preestabelecidas; 

 
V. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

 
VI. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas neste termo de referência; 
 
VII. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 
 
VIII. A CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 
especificações e condições deste objeto; 

 
IX. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, e a conformidade dos serviços com as especificações 

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

X. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado. 

 

8 . REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
8.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores             a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
8.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover 
as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
8.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 

 
8.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
8.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
 
8.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

8.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
8.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 
8.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta         
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           ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
8.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

8.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
8.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
8.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
8.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 
8.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.7.1, 8.7.2 e 8.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

8.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

8.9.1 - por razão de interesse público; ou 
 
8.9.2 - por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar 
a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em função de fato 
superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a execução 
desta Ata. 

 
9. DAS PENALIDADES 

 
9.1 - Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na 
sua substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas, 
ficará o FORNECEDOR sujeito, garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às 
penalidades constantes no item 27 (DAS SANÇÕES) do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 061/2022. 

 
9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas no Decreto Municipal n.º 23/2017 e, 
subsidiariamente, na Lei 8.666/93 atualizada. 
 
10. DO FORO 
 
10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Redenção/PA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente Ata 
de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como 
renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio 
de qualquer das partes. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão 
Eletrônico SRP nº 061/2022 e a proposta do FORNECEDOR. 

 
11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura Municipal de Redenção 
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a firmar futuras solicitações. 
 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em __ (  ) vias de igual 
teor e forma, que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO e pela FORNECEDOR, para que 
este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 
 

 
 
 
 

REDENÇÃO /PA, de de 2022. 
  
 
 

 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fornecedor 
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ANEXO - III  – PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 061/2022 
 

MINUTA DO CONTRATO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, com sede na AV: GUARANTÃ Nº 600 SETOR VILA PAULISTA 

REDENÇÃO-PARÁ., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº  04.144.168/0001-21,  representado  

neste  ato  pelo  Sr. Carlo Iavé Furtado Araújo,  ,  brasileiro, casado, R.G. Nº  /SSP/__, PF Nº  , doravante 

denominado  CONTRATANTE e, de outro lado, o(a)  Sr. (Sra.). ____________nome, casado (a), solteiro (a), 

estabelecido (a) e domiciliado (a) na    inserir endereço completo   , pessoa física de direito 

privado, CPF/MF,     R.G. nº     SSP/        , Inscrição Municipal nº    , doravante 

denominado CONTRATADO e ou,  e de outro  lado,  (a)  empresa   ,  estabelecida  ___________

 (inserir  endereço  completo)  __________ , pessoa jurídica de direito privado,   CNPJ/MF Nº 

  Inscrição Estadual Nº ______ inscrição Municipal nº     , neste ato 

representada por seu(a) (representante legal que lhe é outorgado por (procuração/contrato social/estatuto 

social), Senhor(a)  ____  , casado(a),          residente          e         domiciliado(a)         na  _____

 (inserir    endereço completo)  ,    inscrito    no   C.P.F.    Nº          R.G.   Nº    SP/,  doravante 

denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta  no Processo Administrativo nº 159/2022, e em 

observância às disposições contidas nas Leis Federal n°. 10.520/02, de 17/07/02, que dispõe sobre a modalidade 

Pregão, o Decreto Federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019, que Regulamenta a licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns e, subsidiariamente, 

na Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública; na Lei Complementar nº 123/06, de 14/12/06, que istitui o Estatuto das ME e EPP; no Decreto Federal 

nº 3.555/2000, de 08/08/2000, que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão para aquisição 

de bens e serviços comuns e no Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamento o Sistema 

de Registro de Preços; na Lei complementar Municipal nº 101/2019, de 11/03/19, que dispõe sobre a Estrutura 

Administrativa da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Redenção e no Decreto 

Municipal nº 23/17, de 02 de janeiro de 2017. Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o 

presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico/SRP nº 061/2022, sob a forma de execução indireta, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS 
PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, compreendendo serviços 
mecânicos em geral, elétrico-eletrônicos, vidraçaria, tapeçaria, funilaria/lataria, pintura, Guincho 
(reboque de veículos), lavagem em geral, retifica geral em motores, serviços injeção eletrônica, e 
troca de lubrificantes, fluídos de freio, filtros, troca de pneus, borracharia, alinhamento, 
balanceamento, cambagem, e serviços dos sistemas de ar condicionados dos veículos com 
fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, 
visando atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, E SUAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS: ---SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER – FUNDEB 
----- E----- FME; -----SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL;------- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL;------ 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA;-------- E, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, mediante o CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MAIOR DESCONTO PARA 



                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 75 de 100 

   

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE PEÇAS, aplicado sobre a tabela de preços oficial da concessionária 
autorizada, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES MINIMAS EXIGIDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - A Localização 
das instalações físicas da CONTRATADA não poderá ter distância superior a 20 (vinte) quilômetros da Sede da 
CONTRATANTE, com endereço na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Setor Jardim Umuarama, CEP 68552185, 
Redenção/PA. 
 
§ 1º - Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser prestados em dias úteis, no período de 8h 
às 18h; 
  
§ 2º - A CONTRATADA deverá, no ato da assinatura do contrato e durante seu prazo de execução, comprovar 
a contratação de seguro de responsabilidade civil com cobertura para roubo, furto e demais danos aos veículos 
que estiverem sob sua custódia;  
 
§ 3º - A CONTRATADA deverá, através da ferramenta Rotas do site Google Maps, comprovar a distância 
máxima de 20 (vinte) quilômetros entre a localização de suas instalações físicas e a Sede do CONTRATANTE, 
independentemente do trajeto.  
 
§ 4º - Possuir instalações físicas próprias com equipamentos, ferramentas e técnicos especializados para 
execução dos serviços contratados, dentre eles, no mínimo:  
 

a) Equipamento para alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem;  
b) Elevadores para veículos (passeio e utilitários); 
c) Ferramentas básicas para mecânica de automóveis (chaves, alicates, etc); 
d) Macaco para remoção e instalação de câmbio; 
e) Suporte ou guincho para retirar e instalar motores; 
f) Ferramentas especiais para substituição de correia dentada; 
g) Ferramentas especiais para suspensão. 
h) Scanner da parte eletrônica que atenda aos veículos da frota (injeção, ABS, imobilizador, transmissão 

automática, rede can, painel, alarme, air bag); 
i) Equipamento para limpeza e sangria automática do sistema de freios; 
j) Equipamentos para teste e limpeza do sistema de arrefecimento; 
k) Equipamento para limpeza e sangria de direção hidráulica; 
l) Outros equipamentos não listados acima, mas que sejam imprescindíveis para a execução dos serviços; 
m) Ferramentas e equipamentos básicos de funilaria e pintura (cyborg, compressor, pistolas martelos, 

alicates, chaves, suportes etc.); 
n) Ferramentas em geral para retifica e substituição de peças em  geral. 
o) Equipamentos para manutenção de Ar Condicionado. 

 
§ 5º - Arcar com os ônus decorrentes da utilização de materiais, equipamentos, ferramentas ou produtos 
utilizados na execução dos serviços, sem possibilidade de ressarcimento pelo CONTRATANTE.  
 
§ 6º - Possuir instalações físicas próprias com área pavimentada suficiente para atendimento da frota descrita 
neste Termo de Referência, sendo vedada a utilização de vias públicas para o estacionamento dos veículos.  
 
§ 7º - Adotar todos os procedimentos necessários a preservar a integridade e segurança dos veículos sob sua 
guarda.  
§ 8º - Designar formalmente e manter um representante, ou preposto, a fim de prestar esclarecimentos e 
atender às solicitações que surgirem durante a execução do contrato.  
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§ 9º - Possuir instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto da licitação.  
 
§ 10 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento de materiais 
e prestação de serviços.  
 
§ 11 - Executar fielmente, dentro dos prazos previstos, todos os serviços que lhe foram confiados, em 
observância com as normas técnicas e em conformidade com as especificações de fábrica, bem como em 
consonância com as determinações da CONTRATANTE.  
 
§ 12 - Manter os veículos e seus acessórios, além dos equipamentos necessários ao funcionamento daqueles, 
em condições normais de funcionamento, procedendo a exames periódicos nos mesmos, ajustando os 
dispositivos de segurança, demais peças e componentes, mediante manutenção preventiva, corretiva e 
assistência técnica de forma a mantê-los em bom funcionamento e dentro dos padrões exigidos pela legislação 
de trânsito, além das obrigações legais e regulamentares.  
 
§ 13 - Submeter à aprovação, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados do ingresso dos veículos na oficina, 
os orçamentos solicitados, discriminando de forma clara padronizada e detalhada os serviços a serem 
executados bem como as peças, componentes, acessórios, trocas de óleo e materiais a serem fornecidos, 
observando-se, na formulação dos preços, os valores compatíveis com o mercado e especificados no contrato.  
 
§ 14 - Executar os serviços especificados somente quando do recebimento de Ordem de Serviço pela 
CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA TERCIERA – DA TERMINOLOGIA - PROCEDIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS – Para 
o fiel cumprimento dos serviços contratados, serão adotadas as seguintes definições: 
  
§ 1º - Manutenção: conjunto de atividades realizadas com a finalidade de conservar ou recolocar o veículo em 
condições ideais de funcionamento, por meio de manutenções periódicas preventiva e corretivas, incluindo 
serviços de borracharia.  
 
§ 2º - Manutenção preventiva (periódica): sistemática regular de revisões com o intuito de proporcionar as 
melhores condições de desempenho do veículo no tocante ao seu funcionamento, rendimento e segurança, 
contemplando a prevenção de defeitos que possam resultar na indisponibilidade do mesmo. Devem obedecer 
às determinações existentes no manual de cada fabricante. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão 
ser feitos mediante prévia autorização da CONTRATANTE ou da Comissão de Fiscalização do Contrato.  
 
§ 3º - Manutenção corretiva: atividade que visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado ou 
com funcionamento debilitado em razão de defeitos e desgastes originados pelo uso ou outra falha. Os serviços 
que exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante prévia autorização da CONTRATANTE ou da 
Comissão de Fiscalização do Contrato.  
 
§ 4º - Mecânica Geral: consiste nos serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, sistema de 
injeção, velas, bombas, sistema de freios, embreagem, suspensão, direção, troca de óleo e filtros, sistema 
elétrico e todos os outros serviços afins. 
 
§ 5º - Lanternagem: consiste nos serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, para-choques, 
carrocerias em alumínio (tipo baú), solda em geral e todos os outros serviços afins. 
 
§ 6º - Pintura / Estufa: consiste nos serviços de pintura automotiva externa ou interna, com polimento, 
enceramento, com secagem rápida e todos os outros serviços afins.  
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§ 7º - Tapeçaria: consiste nos serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura interna do veículo, 
bem como a parte mecânica do funcionamento dos bancos, portas, cintos de segurança, borrachas das portas 
e todos os outros serviços afins.  
 
§ 8º - Sistema Elétrico: consiste no serviço de substituição ou conserto de partes elétricas dos veículos (bateria, 
alternador, velas e cabos de ignição, vidros elétricos, limpadores de para-brisa e outros).  
 
§ 9º - Sistema Hidráulico: consiste nos serviços de substituição ou conserto nos sistemas hidráulicos dos 
veículos (freios, direção e outros).  
 
§ 10 - Borracharia completa: consiste em reparos permanentes em pneus conforme especificações da ABNT, 
troca de pneus, colocação de rodas, calotas e todos os outros serviços afins.  
 
§ 11 - Balanceamento, Alinhamento e Cambagem: consiste nos serviços de regulagem do sistema de rodagem 
do veículo e todos os outros serviços afins. 
 
§ 12 - Suspensão: consiste nos serviços de troca de amortecedores, estabilizadores, coifas, batentes, molas, 
pivôs, barra de direção e todos os outros serviços afins.  
 
§ 13 - Instalação de Acessórios: consiste nos serviços de instalação de qualquer acessório indispensável ao 
funcionamento ou segurança dos veículos, acessórios de som e imagem, bem como películas automotivas ou 
outros afins.  
 
§ 14 - Vidraceiro: consiste nos serviços de substituição ou reparo dos vidros frontal, traseiro e laterais, 
retrovisores, borrachas dos vidros, polimento dos para-brisas e todos os outros serviços afins. 
 
§ 15 - Ar condicionado: consiste nos serviços de reparo do sistema de resfriamento do ar do interior do veículo, 
inclusive troca de gás, conserto e substituição do compressor, higienização, troca de componentes eletrônicos, 
filtros de cabine/pólen e todos os outros serviços afins. 
 
§ 16 - Troca de Óleo: consiste nos serviços de fornecimento e troca de óleo do motor, do câmbio e da direção 
hidráulica, com substituição dos filtros de óleo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O serviço de manutenção veicular inclui: 
  
§ 1º - Mão de obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação de veículos.  
 
§ 2º - Fornecimento de peças novas, originais ou similares de primeira linha e sem uso prévio e materiais 
específicos a serem utilizados na prestação dos serviços referidos no subitem anterior.  
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados levando-se em consideração o 
seguinte: 
 

I. Manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e de 
acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da CONTRATANTE, bem como 
quando houver a necessidade decorrente de imprevistos (panes mecânicas, elétricas, casos fortuitos, 
motivos de força maior) observando-se o seguinte:  

 
a) - A manutenção preventiva deverá ocorrer de forma planejada e periódica por meio de 

procedimentos necessários ao bom funcionamento e à segurança dos veículos, baseada no 
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA a ser apresentado à CONTRATANTE no máximo de 20 
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(vinte) dias após a assinatura do Contrato, considerando as informações prestadas pela 
CONTRATANTE, verificação dos automóveis e orientações dos manuais dos veículos;  

 
b) - As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos 

pelos fabricantes nos Manuais de Proprietário, analisado o interesse da Administração em sua 
execução;  

 
c) - A manutenção preventiva deverá ser organizada através de fichas padronizadas de controle, 

além de outros expedientes julgados adequados pela CONTRATADA, em conformidade com as 
orientações técnicas de cada fabricante.  

 
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo máximo de 2 
(dois) dias da entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do serviço pela CONTRATANTE.  

 
§ 3º - O orçamento deverá conter, no mínimo:  
 

I. Quantidade de horas necessárias para a prestação de serviços, valor unitário da Hora Técnica de 
Manutenção (ofertado pela CONTRATADA) e valor total da mão de obra;  

II. Valor das peças novas, originais ou similares de primeira linha, e sem uso prévio e materiais 
específicos a serem utilizados na execução dos serviços referidos no item anterior; 

III. Excepcionalmente, mediante justificativas por parte da CONTRATADA, poderá ser autorizada pela 
CONTRATANTE, a substituição por peça genuína. 
 

§ 4º - O encaminhamento do veículo até as dependências da CONTRATADA será de responsabilidade da 
CONTRATANTE. Ainda:  
 

I. A CONTRATADA poderá dirigir os veículos do CONTRATANTE para a realização de testes, com 
observância à legislação de trânsito e, sobretudo, contanto que o condutor esteja habilitado, nos 
termos da Lei vigente;  

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

III. § 2º - As peças e acessórios, além de serem novos, originais ou similares de primeira linha e sem uso, 
deverão ter garantia de fábrica/montadora, e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no 
orçamento da CONTRATADA.  

 
§ 5º - As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser apresentados ao CONTRATANTE, no 
ato do recebimento do veículo devidamente consertado. 
  
§ 6º - O prazo limite para os serviços serem executados pela CONTRATADA nos veículos do CONTRATANTE 
será de 05 (cinco) dias úteis da aprovação do orçamento pela CONTRATANTE, salvo justificativa prévia por 
parte da CONTRATADA e aceitação pela CONTRATANTE. 

  
§ 7º  - Os serviços de retífica, lanternagem, pintura e capotaria serão executados no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, salvo justificativa prévia por parte da CONTRATADA e aceitação pelo CONTRATANTE.  

I. Verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, a 
CONTRATADA deverá refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir o que for necessário, 
às suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis mediante justificativas e concordância 
do CONTRATANTE.  

§ 8º  - Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser prestados de forma ininterrupta e, no 
mínimo, em dias úteis das 8h às 18h.  
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§ 9º  - A CONTRATADA deverá fornecer números de telefone fixos e celulares ou quaisquer outras formas de 
comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular. 
 
§ 10  - O óleo utilizado nas trocas de óleo do motor, câmbio e direção hidráulica devem seguir as especificações 
estabelecidas ou recomendadas pelos fabricantes dos veículos.  
 
§ 11  - Todo serviço somente será realizado após autorização da CONTRATANTE, mediante prévio orçamento 
da CONTRATADA.  
 
§ 12  - Os materiais de consumo utilizados nos reparos, dentre outros de uso corriqueiro, indispensáveis para 
manutenção dos veículos objeto deste termo, estão incluídos no valor do contrato e seu fornecimento não 
acarretará ônus ao CONTRATANTE.  
 
§ 13  - Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a CONTRATADA deverá 
providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias.  
 
§ 14  - A CONTRATADA deverá manter registro das ocorrências em formulário próprio, onde conste, no mínimo, 
a identificação do veículo, a data da manutenção, horário de início e término dos serviços, nome do funcionário 
que efetuou os serviços, estado da carroceria do veículo, indicando os pontos em que houve algum dano, nível 
de tanque de combustível, quilometragem indicada no odômetro, acessórios (rádio, antena, extintor, chave 
de roda, triângulo, macaco, etc.), sendo uma via entregue ao CONTRATANTE no ato da entrega do veículo e a 
outra na retirada. 
 
§ 15  - A CONTRATADA deverá, após a manutenção, encaminhar para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 
2 (dois) dias, relatório de assistência técnica, com todas as falhas do veículo, numeradas, contendo termos de 
abertura e encerramento do serviço, onde serão anotados os dados relevantes, discriminando todos os itens 
revisados, consertados e substituídos, e, ainda, os diagnósticos técnicos referentes aos problemas que 
ocasionaram tais defeitos.  

 

CLÁUSULA QUINTA  - DISPOSIÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - Todas as peças e 
acessórios aplicados nos veículos deverão ser novos, originais do fabricante ou similares de primeira linha e 
sem uso prévio;  

 
§ 1º - Excepcionalmente, mediante justificativas por parte da CONTRATADA, poderá ser autorizada pela 
CONTRATANTE, a substituição por peça genuína.  

  
§ 2º -  As peças e acessórios, além de serem novos, originais ou similares de primeira linha e sem uso, deverão 
ter garantia de fábrica/montadora, e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no orçamento da 
CONTRATADA. 
  
§ 3º -  Quando houver necessidade de substituições de acessórios, componentes, partes e peças de 
reposição, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento a CONTRATANTE, que por sua vez: 
 

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

II. Quando a CONTRATANTE entender que os preços praticados pela CONTRATADA são 
desproporcionais ou manifestamente elevados em relação ao mercado, negociará diretamente com 
a CONTRATADAS alternativas para execução do serviço; 

III. Caso a negociação do item não seja possível ou razoável para qualquer das partes, a CONTRATADA 
declinará formalmente da execução do serviço e a CONTRATANTE poderão adotar outros 
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procedimentos previstos na legislação para a execução do serviço.  
 
§ 4º -  A CONTRATADA deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos, 
fornecendo toda e qualquer informação a CONTRATANTE, para acompanhamento da execução contratual, 
tais como:  
  

I. Apresentar cópia dos documentos fiscais de compra de peças e acessórios adquiridos e efetivamente 
utilizados nos veículos da frota do CONTRATANTE;  

II. Apresentar a CONTRATANTE, as peças e acessórios que foram substituídos devido a reparos, sendo 
de responsabilidade da CONTRATADA seu descarte, observadas as disposições ambientais vigentes.  

 
§ 5º - Do fornecimento e instalação de pneus:  
 

I. A CONTRATADA deverá efetuar a substituição de pneus conforme os preceitos das normas vigentes, 
segundo o que determinam os manuais dos fabricantes e sempre que um defeito de força maior ou 
desgaste exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pela CONTRATANTE;  

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

§ 6º - Dos serviços de geometria:  
 

I. A CONTRATADA deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagem de forma que garanta a 
segurança e a estabilidade do veículo;  

II. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, após a execução dos serviços de geometria nos 
veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos propostos para 
a solução de outros problemas porventura detectados. 

 
§ 7º -  Dos serviços de balanceamento de rodas: a CONTRATADA deverá executar o balanceamento das rodas, 
bem como correções pertinentes ao serviço. 
  
§ 8º -  Dos serviços de revisão do sistema de transmissão: os serviços de revisão do sistema de transmissão 
consistem na verificação e correção dos níveis de óleo da caixa de câmbio, folgas, juntas homocinéticas, 
coifas, e outros afins.  
 
§ 9º - Dos serviços de revisão do sistema de direção: consistem na verificação e execução de ajustes nos 
parafusos, regulagem e conferência de terminais, barra de direção, bomba de direção, folgas, correia da 
bomba, caixa de direção e outros.  
 
§ 10 - Dos serviços de revisão do sistema de freios: consistem em regulagem de freio, verificação do desgaste 
das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de servo-freio, cilindros de 
freio, cilindro mestre e auxiliares, freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas) e outros.  
 
§ 11 - Dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: consistem em exame do radiador, verificação do 
nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros.  
 
§ 12 - Dos serviços de revisão de motor: consistem na verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de 
combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.  
 

I. Todo serviço de troca de óleo do motor deve incluir a substituição do filtro de óleo.  
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§ 13 - Dos serviços de revisão do sistema de suspensão: consistem em verificação das molas, amortecedores, 
batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra estabilizadora, rolamentos e outros.  
 
§ 14 - Dos serviços de revisão do sistema elétrico: consistem na verificação, conserto e/ou substituição 
quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo acessórios de sinalização e outros.  
 
§ 15 - Dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: deverão ser realizados sempre que for demandando, 
mediante orçamento aprovado pela CONTRATANTE.  
 
§ 16 - Dos serviços de substituição dos vidros: deverá ocorrer a substituição dos vidros e espelhos sempre 
que necessário, visto não se poder prever a necessidade de sua ocorrência.  
 
§ 17 - A proposta para troca de óleos lubrificantes e/ou filtros diversos deverá incluir o preço fechado dos 
produtos e serviços, conforme prática do mercado. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS - A CONTRATADA deverá conceder garantia 
dos serviços e peças, na seguinte conformidade:  
 
§ 1º - Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, contados da efetiva prestação dos serviços, no 
mínimo 3 (três) meses;  
 
§ 2º - Para os serviços de alinhamento de direção e balanceamento, contados da efetiva prestação dos 
serviços, no mínimo 3 (três) meses;  
 
§ 3º - Para os serviços de lanternagem e pintura, contado da efetiva prestação dos serviços, no mínimo 12 
(doze) meses;  
 
§ 4º - Para as peças, componentes e acessórios, contados a partir da data da efetiva instalação no veículo ou 
maquinário, no mínimo 3 (três) meses;  
 
§ 5º - Para os serviços em motor, câmbio e suspensão, contados a partir da data da efetiva prestação dos 
serviços, no mínimo 3 (três) meses.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUINCHO - Os veículos 
e maquinários serão rebocados em caminhão prancha ou guincho/lança, especifico para cada tipo de veículo 
ou maquinário a ser rebocado, com trajeto a ser fixado pela CONTRATANTE; 
 
§ 1º - No momento da içar o veículo ou maquinário a ser rebocado, deverá ser realizado o check list do 
veículo, o qual será acompanhando por arquivo fotográfico, indicando todas as condições em que se 
encontrar o veículo.  
 
§ 2º - O veículo ou maquinário será recebido nas instalações físicas da CONTRATADA, momento que deverá 
ser verificado o check list e as condições do veículo ou maquinário recebido.  
 
§ 3º - A CONTRATADA deverá fornecer serviços de reboque por carro prancha e guincho/lança (LEVE, 
UTILITÁRIO, PESADO) quando os veículos ou maquinários da CONTRATANTE não puderem trafegar, em 
consequência de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer outras avarias ou panes ocorridas.  
 
§ 4º - Os serviços serão prestados em regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas x 7 (sete) dias por 
semana, devendo ser disponibilizado para a Contratante número de telefone para chamados diretos fora do 
horário normal de expediente, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  
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§ 5º - Os serviços de guincho devem ser cobrados por quilometro percorrido.  
 
§ 6º - Na Prestação dos serviços, para efeito da medição da distância a ser percorrida pela CONTRATADA, 
deverá ser observado o trajeto de ida e volta, sendo considerado o local base de partida e chegada, a sede 
nas instalações físicas da CONTRATADA.  
  
§ 7º - O prazo máximo para atendimento de chamados será o seguinte: a)- No perímetro do Município de 
Redenção/PA 30 (trinta) minutos; b) - Em outras regiões do Estado do Pará e outro estado que se fizer 
necessário: 02 (duas) horas. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de 
otimização de recursos/redução de desperdício/menor poluição, tais como: 

 
§ 1º - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes e substituição de substâncias 
tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
 
§ 2º - Usar produtos de limpeza e conservação de superfície e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;  
 
§ 3º - Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 
resíduos sólidos e desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas 
composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias;  
 
§ 4º - Adotar procedimento ambientalmente adequado para o descarte de materiais potencialmente 
poluidores provenientes dos serviços (sucata), tais como: pilhas, baterias, lâmpadas, circuitos impressos, 
lubrificantes, etc. que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos ou outros 
elementos tóxicos, remetendo-os, sem ônus para o CONTRATANTE, para os estabelecimentos que as 
comercializam, empresas de reciclagem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 
indústrias;  
 
§ 5º - Abster-se de utilizar as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou 
rejeitos: lançamento in natura a céu aberto; queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e 
equipamentos não licenciados para essa finalidade; deposição inadequada no solo; deposição em áreas sob 
regime de proteção especial e áreas sujeitas a inundação; lançamentos em sistemas de redes de drenagem 
de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telecomunicações e assemelhados; infiltração no solo sem 
tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de controle ambiental estadual competente; 
 
§ 6º - A fiscalização poderá solicitar a qualquer tempo a comprovação do descarte adequado dos materiais 
sob pena da aplicação de sanções; 
 
§ 7º - Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras disposições 
legais, federais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou 
reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência, imprudência ou 
imperícia quantos às precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais na execução dos serviços;  
 
§ 8º - Efetuar o recolhimento do produto ou embalagem oriundos da prestação dos serviços, para fins de 
destinação final ambientalmente adequada;  

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – O serviço contratado será realizado por execução indireta, 
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sob o regime de empreitada por preço global, de manutenção preventiva e corretiva conforme solicitação de 
manutenção encaminhada pelo Setor de Transporte do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR DO CONTRATO – Os valore estimado deste Contrato com os fornecimentos 
de peças de reposição, serviços de manutenções e serviços de guinchos são: 
 
§ 1º - O valor estimado deste Contrato com o fornecimento de peças de reposição é de R$ ... (...................), 
sendo que o valor mensal será conforme o fornecimento efetivamente entregues. 
 
§ 2º - O valor estimado deste Contrato com os serviços de mão de obra é de R$ ... (...................), sendo que o 
valor mensal será conforme os serviços efetivamente prestados. 
 
§ 3º - O valor hora técnica/homens do serviço é de R$ ...   (................). 
 
§ 4º - O valor do Serviço de guincho reboque para máquinas/implementos é de R$... (...) por KM rodado. 
 
§ 5º - O valor do Serviço de guincho reboque para veículos leves/ utilitários é de R$... (...) por KM rodado. 
 
§ 6º - O valor do Serviço de guincho reboque para veículos pesados é de R$... (...) por KM rodado. 
 
§ 7º - O percentual de desconto sobre os valores das peças e acessórios originais e genuínos reposição 
constantes das listas de preços dos fabricantes e nas tabelas Sinderepa ou Similar Preço Nacional é de ___x%. 
 
§ 8º - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e; ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto contratado. 
 
§ 9º - Os valores acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Prazo de Vigência do 
Contrato: O Prazo de Vigência do Contrato inicia-se na data de sua                     assinatura e terá vigência de 12 doze meses. 

§ 1º - O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do 
artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXVI do artigo 3° do Decreto Municipal 105/21, de 22 de novembro de 
2021. 
 
§ 2º - A prorrogação do prazo observará o preenchimento dos requisitos, abaixo enumerados; de forma 
simultânea, e autorizado formalmente pela Autoridade Competente: 
  

I. Quando os serviços forem prestados regularmente. 
 

II. A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços de guincho, de manutenção 
preventiva e corretiva com substituição de peças da frota de veículos do CONTRATANTE. 

 
III. O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para Administração. 

 
IV. O CONTRATADO concorde expressamente com a prorrogação. 
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V. Realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das 

condições e dos preços contratados. 
 

VI. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS REAJUSTES – Os preços fixados não poderão receber reajustes em 
periodicidade inferior a 12 (doze) meses. 
 
§ 1º - O reajuste será aplicado com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde que requerido pelo CONTRATADO. 
 
§ 2º - Caso a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice definido no item anterior, será adotado o que for 
definido pelo Governo Federal.  

 
CLÁULUSA DÉCIMA TERCEIRA - DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas orçamentárias 
decorrentes da prestação de serviço e do fornecimento de peças de que trata o objeto deste Contrato, neste 
exercício, com datação suficiente para atender esta finalidade, correrão à conta das Naturezas de Despesas. 
 
Parágrafo Único - As despesas para os exercícios subsequente serão alocados às dotações orçamentárias 
previstas para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a Prefeitura Municipal de Redenção pela Lei 
Orçamentária Anual. 
 
PARTICIPANTE: 1 - MUNICÍPIO DE REDENÇÃO (PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO): 

 
10 02 – GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0037.2006 – Funcionamento das Assessorias Técnicas 
04.122.1203.2004- Manutenção do Gabinete do Prefeito 
10 04 – SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. 
04.122.0511 – Manutenção do Instituto Medico Legal - IML 
04.122.1203.2010 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo 
04.125.1255.2229 – Defesa do Consumidor 
10 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
04.122.1203.2012 – Funcionamento da Secretaria de Finanças 
10 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1203.2020 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 
10 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
06.122.1001.2022 – Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal 
06.122.1001.2333 – Manutenção do Centro de Operação - CCO  
15.451.1013.2023 – Manutenção do Depart. Mun. de Trânsito – DMTT 
10 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA 
04.122.1203.2093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras 
26.122.1202.2099 – Manutenção do Sistema Aeroviário 
26.122.0037.2098 – Manutenção e conservação de maquinas e veículos 
26.122.1203.2100 – Manutenção dos serviços de transporte 
10 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. 
04.122.1203.2103 – Manutenção da Sec. Mun. de Esportes, Turismo e Juventude. 
10 20 – SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. 
23.122.1203.2107 – Manut. Sec. Mun. Agropecuária e Aquicultura. 
20.608.1264.1050 – Aquisição de maquinas, veículos e implementos agrícolas 
20.608.1264.2206 – Manutenção e recup. de maquinas, veículos e implem. ag  
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10 21 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
04.122.0032.2025 – Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia. 
10 25 25  - Controladoria Geral do Munícipio  
04.124 1203 2123 – Manutenção da Controladoria Geral 
10 26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
04.122.1203.2124 – Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: Recursos Próprios 

 

PARTICIPANTE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO/PA - FUNDEB 
 

10 24 24 FUNDEB 
12 361 0401 2130 0000 = Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
12 365 0450 2119 0000 = Manutenção e Desenvolvimento Ed. Básica Infantil 
12 361 0401 2118 0000 = Manutenção do Transporte Escolar 
       3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros - PJ 
       3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
       4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente 
 
PARTICIPANTE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO/PA – FME: 
 
10 15 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 122 1203 2082 0000 = Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral 
12 782 0408 2351 0000 = Transporte Escolar - PETE 
12 782 0408 2076 0000 = Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 
12 361 0401 2129 0000 = Aplicação do Salário Educação - QSE 
       3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros - PJ 
       3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
       4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente 
 
PARTICIPANTE: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Fonte de Recurso próprio  
 
18.541.1215.2088 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
 
PARTICIPANTE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA. 
 
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS – 20- 10 -10 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 
08 122 0137-2042 – ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
COMCRIAR 
08 122 0137 2043 – ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR. 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    
 

PARTICIPANTE: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
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20.08.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 122 0137 2024 – ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122 1203 2025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
20.09.09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 122 1203 2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL 
RECURSO FEDERAL – FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 122 0137 2346 – ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE PUBLICA COVID-19 
08 122 1231 2210 – MANUTENÇÃO DO SCFV SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO 
08 241 0121 2028 – APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA-API 
08 243 0131 2031 - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
08 243 0132 2033 – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL – PETI 
08 244 0137 2036 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS 
08 244 0137 2037 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
08 244 0137 2039 – MANUT. DOS SERV. DE PROT. SOC. BÁSICA E CRIANÇA FAMÍLIAS  
08 244 0137 2040 – MANUT. DOS SERVIÇOS DO CREAS  
08 244 1265 2343 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ         
RECURSO FEDERAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
08 244 0137 2342 – PTTS – PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
PARTICIPANTE: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Unidade Orçamentária: 20 – Seguridade Social; 

20.13.13 – Fundo Municipal de Saúde; 

Funcionais Programáticas: 

10.122.0122.1120 – Implantação da Ouvidoria Municipal; 
10.122.0122.2048 – Encargos com Publicidade do FMS; 
10.122.0122.2341 – Manutenção da Telemedicina Virtual; 
10.122.0311.2051 – Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos; 
10.122.1203.2049 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
10.125.1205.2047 – Encargos com o Conselho municipal de Saúde; 
10.44.1257.2218 – Manutenção da Academia Municipal de Saúde; 
10.301.0200.2053 – Atenção Básica de Saúde; 
10.301.0200.2064 – Enfrentamento de Emerg. De Saúde Pública COVID-19; 
10.301.0200.2162 – Serviços de Próteses Dentárias; 
10.301.0200.2165 – Implantação e Manutenção de Clínica Oftalmológica; 
10.301.0202.2055 – Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; 
10.301.0203.2056 – Manutenção das Equipes de Saúde da Família – ESF; 
10.301.0214.2057 – Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino – PCCU; 
10.301.0214.2172 – Atenção a Saúde da Mulher; 
10.301.1206.2052 – Programa de Saúde Bucal; 
10.301.1209.2058 – Manutenção do Centro de Atendimento Farmacêutico (CAF); 
10.301.1221.2204 – Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal; 
10.302.0210.2059 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade; 
10.302.0210.2338 – Manutenção da Und. De Pronto Atendimento - SAMU; 
10.302.0210.2340 – Manutenção do TFD – Tratamento Fora de Domicílio; 
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10.302.0220.2060 – Ações Estratégicas – AHA/MAC; 
10.302.1210.2134 – Implantação e Manutenção do Complexo Regulador Municipal; 
10.302.1220.2215 – Manutenção do CAPS II e III – Centro de Apoio Psicossocial; 
10.302.1258.2230 – Manutenção do Centro de Saúde da Mulher; 
10.303.0230.2061 – Assistência Farmacêutica Básica; 
10.304.0235.2062 – Manutenção da Vigilância Sanitária; 
10.304.0235.2339 – Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses;  
10.305.0220.2063 – Vigilância em Saúde; 
10.306.0201.2065 – Manutenção de Programa p/ Alimentação e Nutrição; 
10.423.0210.2066 – Incentivo a População Indígena; 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo e/ou: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recursos: 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 – Recursos 
Próprios/SUS e/ou: Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos Ordinários; 1213000 – Transferências do 
SUS/Estado; 1214000 – Transferências do SUS/FNS-Bloco de Custeio/COVID-19. 

 

CLÁULUSA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E PEÇAS - Em conformidade 
com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, a execução dos serviços e o fornecimento 
das peças de que tratam o objeto deste Contrato, serão recebidos da seguinte forma: 
 
§ 1º - Provisoriamente, mediante “Termo de Aceite Provisório”, assim que forem executados os serviços e 
fornecidas as peças de reposição, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações 
exigidas neste Contrato e na proposta do CONTRATADO. 
 
§ 2º - Definitivamente, mediante “Termo de Aceite Definitivo”, após verificação da qualidade, características 
e especificação dos serviços/peças solicitados, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da lavratura 
do termo de recebimento provisório. 
 
§ 3º - Recebidos os serviços/peças nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, 
vier a se constatar incompatibilidade com as especificações solicitadas, proceder-se-á o seu refazimento 
imediato, após a comunicação da irregularidade pelo CONTRATANTE. 
 
§ 4º - O recebimento definitivo dos serviços, objeto deste Termo de Referência, não exclui a responsabilidade 
do CONTRATADO quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo 
CONTRATANTE, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 
 
§ 5º - Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos serviços consistirá no atesto da 
nota fiscal/fatura, pelo Setor de compras do CONTRATANTE, ou por outro servidor designado para esse fim. 
 
§ 6º - Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento 
definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo o CONTRATADO interromper a 
execução deste Contrato até o saneamento das irregularidades. 
 
§ 7º - Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa 
do CONTRATADO, não incidirá sobre o CONTRATANTE qualquer ônus, inclusive financeiro. 
 
§ 8º - Os serviços/peças imprestáveis ou que não atendam às especificações constantes da solicitação do Setor 
compras ou ainda executados em desacordo com o estipulado neste Contrato e na proposta do CONTRATADO 
serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso. 
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§ 9º - O fiscal de contrato da Prefeitura Municipal anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

 
CLÁULUSA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE – Constituem obrigações 
da Contratada e Contratante: 
 
§ 1º - A CONTRATADA, no decorrer da execução deste Contrato, obriga-se a: 
 

I. Prestar os serviços objeto do presente Contrato dentro de elevados padrões, empregando e 
fornecendo peças, componentes, acessórios, trocas de óleo e materiais recomendados pela 
montadora, bem como observar rigorosamente as especificações técnicas e a regulamentação 
aplicável, executando todos os serviços com esmero e perfeição. 

 
II. Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, laudo técnico concernente às condições de veículos 

ou componentes que o integrem, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da solicitação.  
III. Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente identificado.  

 
IV. Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATANTE sobre os serviços executados. 
 

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

 
VI. Manter em boas condições veículos, instalações e equipamentos necessários ao atendimento dos 

serviços ora contratados.  
 
VII. Conservar e guardar com extrema responsabilidade e cuidado os veículos da CONTRATANTE em sua 

oficina durante a prestação de serviços.  
 
VIII. Informar a CONTRATANTE quaisquer danos causados a quaisquer de seus bens.  
 

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

 
X. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

a) Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa CONTRATADA, 
a aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do 
contrato, ficará condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, do 
procedimento realizado e da documentação da nova empresa, considerando todas as normas 
aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de 
insucesso na execução do objeto contratado. 

 
XI. Executar o serviço atendendo aos parâmetros definidos pelas normas da ABNT - Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, ou, na falta dessas, de acordo com normas plenamente reconhecidas pelo 
fabricante.  
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XII. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho e as normas de segurança do 

trabalho, fornecendo a seu pessoal equipamento individual de segurança, orientando e fiscalizando o 
uso, conforme determinações constantes nas normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.  

 
XIII. Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas 

regulamentadoras pertinentes.  
XIV. Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originários da contratação, 

recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, 
comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada. 

 
XV. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos.  
 
XVI. Manter cadastros atualizados para os veículos, onde serão registradas as correções e substituições de 

peças, com o fim de permitir a CONTRATANTE avaliar as frequências daqueles serviços e reposições 
de peças.  

 
XVII. Fornecer a CONTRATANTE relatório técnico mensal com a descrição de todos os serviços executados, 

contendo inclusive a relação das peças substituídas, ou sempre que solicitado, encaminhando cópia 
para a fiscalização do CONTRATANTE.  

 
XVIII. Registrar as ocorrências em formulário próprio (Livro de Ocorrências), onde constem, no mínimo, as 

seguintes informações:  
 

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

 
XIX. Quando necessário, disponibilizar profissional competente para acompanhar o representante do 

CONTRATANTE na realização de “prova de rua”, quando os serviços efetuados serão testados com o 
veículo trafegando.  

 
XX. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 
XXI. Comunicar ao Fiscal do contrato da CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

 
XXII. A instalações físicas de trabalho da contratada não poderão ter distância superior a 20 (vinte) 

quilômetros da Sede da CONTRATANTE, com endereço na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Setor 
Jardim Umuarama, CEP 68552185, Redenção/PA. 

 
§ 2º - Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe ao CONTRATANTE: 

I. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
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II. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
III. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 

 
IV. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo 
com as obrigações preestabelecidas; 

 
V. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

 
VI. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas neste termo de referência; 
 
VII. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 
 
VIII. A CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 
especificações e condições deste objeto; 

 
IX. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, e a conformidade dos serviços com as especificações 

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

X. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado. 

 
CLÁULUSA DÉCIMA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - Os preços dos serviços deverão estar de acordo 
com a Tabela Sinderepa ou Similar Preço Nacional. 
 
§1º -  A Contratada deverá apresentar mensalmente, após o fornecimento de peças e a execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência, a(s) nota(s) fiscal(is), emitida(s) para fins de protocolização, liquidação e 
pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 
 

I. Orçamentos com autorização de fornecimento de peças e execução dos serviços, solicitados pelo Setor 
compras durante o mês, bem como as Tabelas de Tempo de Execução de Trabalhos e de Preços de 
Peças e Acessórios do fabricante ou distribuidor autorizado de cada item. 

 
§2º - O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecido pela empresa vencedora do certame 
licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços e emissão da competente 
nota fiscal, através de transferência eletrônica ou depósito em conta.  
 
§3º - A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  
 

a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

§4º - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
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EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

 
§5º - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
§6º - A contratante não estará sujeita à atualização financeira a que se refere o item anterior deste Termo de 
Referência, se o atraso decorrer de prestação dos serviços com ausência total ou parcial de documentação 
hábil, com pendência na apresentação de tal documentação, ou com pendência de cumprimento de quaisquer 
outras obrigações contratuais por parte da contratada. 
 
§7º - O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 
pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento. 
 
§8º - Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, na pendência de qualquer uma das situações abaixo 
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 
 

I. A falta de atestação pelo CONTRATANTE, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da 
licitação, das notas fiscais emitidas pelo CONTRATADO. 

 

II. Na hipótese de estarem os documentos discriminados nas alíneas de “a” a “d”, com a validade 
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de 
validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento. 

 

§9º - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que o 
CONTRATADO apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, este Contrato será rescindido 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado ao CONTRATADO tão somente, o direito ao 
recebimento do pagamento pelo fornecimento das peças e dos serviços efetivamente prestados e atestados. 
 

§10 - O CONTRATANTE pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - Além das obrigações legais, 
regulamentares e demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a licitante 
adjudicatária: 
 
Parágrafo Único - O licitante vencedor deverá apresentar à Administração da Prefeitura Municipal, antes da 
assinatura do contrato, um termo de responsabilidade da garantia de execução do contrato, assinado com 
firma reconhecida em cartório ou assinatura digital (PJ).  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO – Nos termos do artigo 67 da lei 
federal 8.666/93, a fiscalização da contratação será exercida por um representante da CONTRATANTE, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato. 
 
§1º - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica 



                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Ildonete Guimarães da Silva, nº. 253, 2º andar, Sala 202, Jardim Umuarama, Redenção-PA 

                                              CEP: 68.552-185, E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                              Página 92 de 100 

   

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
 
§2º - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos ao departamento competente para as providências cabíveis. 
 
§3º - Ficará designado o servidor __________, sob o número de matricula ____ como FISCAL TITULAR, e o 
servidor ____, sob o número de matricula ____ como FISCAL SUPLENTE, ambos responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos 
nos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou possíveis irregularidades 
observadas. 
 
§4º - À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições: 
 

I. Encaminhar a Diretoria Administrativa e Financeira do CONTRATANTE, documento que relacione as 
ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas ao CONTRATADO. 

 
II. Solicitar a empresa vencedora, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços contratados. 
 

III. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos 
empregados são adequados para garantir a qualidade dos serviços. 

 
IV. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 
 

V. Acompanhar e atestar mensalmente o recebimento definitivo da execução, indicando as ocorrências 
de indisponibilidade dos serviços contratados. 

 
VI. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera o licitante vencedor de suas responsabilidades contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL - A inexecução total ou parcial deste 
Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 
 
§1º - A rescisão deste Contrato pode ser: 
 

I. Determinada, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII, do art. 78 da Lei mencionada, notificando-se o CONTRATADO com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

 
II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE. 
 

III. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

IV. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
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V. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
VI. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, este Contrato será rescindido sempre que o 

CONTRATADO se conduzir dolosamente. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela 
disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, coma apresentação 
das devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
§ 1º - Unilateralmente pela Administração: 
 

I. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 

 
II. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei; 
 

§ 2º - Por acordo das partes: 
 

I. quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 

II. quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 
III. quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação 
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço; 

 
IV. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 

a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  

 
§3º - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
§4º - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
§5º - Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao reequilíbrio da equação econômica financeira do Contrato 
nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal n° 031 de 29 de abril de 2022. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – Comete infração administrativa nos 
termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a CONTRADA que: 
 

I. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta 
contratação; 

II. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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III. Fraudar na execução do Contrato; 
IV. Comportar-se de modo inidôneo; 
V. Cometer fraude fiscal; 

VI. Não mantiver a proposta; 
VII. Não assinar a ata de Registro de Preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta 

ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de Registro de Preços. 
 

§ 1º - Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 
 

I. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

II. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 
 

§ 2º - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem “27.1.”, a 
CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida: 
 

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de 
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação 
de sanção mais grave; 
 

II. Multas: 
 

a) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de 
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o 
valor total da parcela não adimplida do Contrato. 

b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
rescisão por inexecução total do objeto. 
 

III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV. Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 

 
§ 3º - A aplicação de quaisquer 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 
8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 
 
§ 4º - A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na 
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fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à 
hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o 
oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
§ 5º - As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
§ 6º - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão 
temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração da CONTRATANTE. 
 
§ 7º - As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos 
atos praticados pela Administração. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE – Constituem prerrogativas do 
CONTRATANTE, aquelas estabelecidas no art. 58 da Lei nº 8.666/93, além de outras previstas na legislação 
pertinente: 
 
§1º - Modificar este Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do CONTRATADO. 
 
§ 2º - Rescindir o Contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, com 
alterações posteriores. 
 
§ 3º - Fiscalizar a execução do Contrato. 
 
§ 4º - Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial deste Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES - É vedado à CONTRATADA interromper a 
execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos 
em lei. 
 
§ 1º - É permitido à CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades legais, 
subcontratar parte dos serviços/locação, até o limite admitido, em cada caso, pela administração, conforme 
previsto no Art. 72 da lei 8.666/93 e suas respectivas alterações,  
 
§ 2º - O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente e, deverá ter: 
 

I. A motivação e a presença do interesse público; 
II. A necessidade de prévia autorização da administração; 

III. A especificação das razões do serviço a ser subcontratado e o prazo desejado; 
IV. A especificação do percentual máximo que poderá ser subcontratado, até o limite máximo de até 30% 

do objeto. 
 
§ 3º - Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 
na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 
 
§ 4º - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA – DA INTIMAÇÃO DOS ATOS – A intimação dos atos relativos à rescisão do 
Contrato a que se refere o inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, à multa compensatória, à suspensão 
temporária e à declaração de inidoneidade será feita mediante publicação na imprensa oficial (§ 1º, do art. 
109 da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores). 

 

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA   – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO – Constitui motivo de força maior 
ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos 
termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não seja possível evitar ou impedir, nos termos do 
parágrafo único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente os serviços 
contratados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO – O presente instrumento será publicado, em 
resumo, no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Pará e será providenciado pelo CONTRATANTE, que é 
condição indispensável para sua eficácia, consoante dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSEIMA SETIMA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – O empregado do CONTRATADO não terá 
qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, a qual se obriga a saldar na 
época devida. 
 
CLÁUSULA VIGÉSEIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DO CONTRATADO – Este 
instrumento de Contrato guarda inteira conformidade com os termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO/SRP 
Nº 061/2022 e seus Anexos, constante do Processo Licitatório nº 159/2022, do qual são partes integrantes, 
como se aqui estivessem integralmente transcritos, vinculando- se ainda, à proposta do CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSEIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Quaisquer comunicações e/ou notificações 
relativas a este Contrato serão consideradas como recebidas pelo destinatário, para todos os efeitos legais, 
quando remetidas para os endereços deste instrumento.  
 
§ 1º - O cancelamento de endereços para correspondência somente será válido quando outro seja indicado, o 
qual poderá ser utilizado com a mesma finalidade supra. 
§ 2º - Nada no presente Contrato poderá ser interpretado como a criar quaisquer vínculos trabalhistas entre 
empregados e técnicos do CONTRATADO em relação ao CONTRATANTE, devendo o CONTRATADO assumir toda 
a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas decorrentes da entrega dos materiais por seus 
funcionários. 
 
§ 3º - A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações 
assumidas neste Contrato, não implicará em novação ou renúncia de direito. A parte tolerante poderá exigir 
da outra o fiel e cabal cumprimento deste Contrato a qualquer tempo. 
 
§ 4º - O disposto neste Contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, a não ser por meio de 
aditivos, dos quais conste a concordância expressa do CONTRATANTE e do CONTRATADO, asseguradas as 
prerrogativas do CONTRATANTE. 
§ 5º - Os termos e disposições constantes deste Contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos 
ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou implícitos, referentes às condições nele estabelecidas. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA - DO FORO – As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da comarca de Redenção PA, com 
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exclusão de qualquer outro Foro, 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 surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE E CONTRATADO e pelas testemunhas abaixo. 
 

Redenção,  de  de 2022. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADO 

Representante Legal da Empresa 

 
TESTEMUNHAS: 
 

1ª:  _______________________ 

CPF: ________________________ 

 

 

2ª:  _______________________ 

CPF: ________________________ 
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ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL 
(em papel timbrado da empresa) 

 
A 
Prefeitura Municipal de Redenção  
Pregão Eletrônico/SRP Nº 061/2022 
Processo Administrativo Nº 159/2022.  
a/c.: Sra. Pregoeira 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta comercial para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota desta Prefeitura Municipal, com 

fornecimento de peças e mão de obra, nos termos do Edital e da Planilha abaixo: 

 

Composta por 3 (três) grupos adiante descrito: 

 

1. PEÇAS DESCONTO EM % 

SOBRE PREÇO TABELA 

Peças Originais/Genuínas   

2. SERVIÇO MANUTENÇÃO MAQUINÁRIOS E 

VEÍCULOS – HORA/TÉCNICA/HOMEM 

DESCONTO EM % 

SOBRE A 

HORA/HOMEM 

Serviços Especializados de Manutenção em Maquinas Pesadas % 

Serviços Especializados de Manutenção em Veiculos em Geral % 

3. SERVIÇOS DE GUINCHO DESCONTO EM % 

SOBRE O KM 

Serviço de Guincho Para Máquinas/Implementos 
Serviço de Guincho Reboque Para Máquinas/Implementos 

% 

Serviço de Guincho Para Veículos Leves/Utilitários 
Serviço de Guincho Reboque Para Veículos Leves/ Utilitários 

% 

Serviço de Guincho Para Veículos Pesados 
Serviço de Guincho Reboque Para Veículos Pesados 

% 

TOTAL GERAL DO DESCONTO: % 

 

Conter o percentual (%) de desconto ofertado sobre o preço das peças constante da tabela e serviços de  
guincho, bem como, do percentual de desconto sobre o valor máximo da hora técnica, informado neste 
edital. 
 
O percentual de desconto deverá ser apresentado com, no máximo, duas casas decimais, e deverá ser lance 
inicial mínimo da proposta de 10% (dez por cento) tanto nas peças quanto na mão de obra e serviços.  
 
O licitante deverá formular os lances referentes à integralidade dos Itens, não se admitindo propostas para 
fornecimento parcial dos itens. O valor do percentual do grupo deve corresponder com o desconto global. 
 
Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta dias). 
 

Local e data. 

Assinatura empresa 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO 

 

 Processo Licitatório nº 159/2022 

Pregão Eletrônico/SRP: nº 061/2022  

 

 

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ................, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr. (a) .........................................., portador(a) do RG n.º................................ e do C.P.F. n.º 

......................................, DECLARA, sob as penas da Lei, que instalará escritório no Município de Redenção/PA, 

ou em um raio máximo de até 20 km da cidade a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN 

SLTI/MP nº 05/2017. [Obs.: Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá 

declarar a instalação/manutenção do escritório] 

 

__________, ___de _______________de 2022 

 

 

_________________________________ 
Assinatura Empresa 
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ANEXO VI  
MODELO TERMO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PARÁ 
REF.: Processo Licitatório nº 159/2022 - Pregão Eletrônico/SRP: nº 061/2022  
 
Prezados Senhores, em cumprimento as condições do Edital, utilizamo-nos do presente, na licitação 

referenciada. 
 
 
 A empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ___----_________, sediada na (endereço),  

____, (bairro) - (cidade), por intermédio de seu representante legal, ____________, Sócio Administrador, 

portador da Cédula de Identidade R.G. nº ____________ e do CPF n.º _____________, Telefone (xx) 

____________, asseguramos  a execução do contrato que ora iremos assinar  em  sua inteireza e nos exatos 

termos em que fora pactuado. Declaramos ainda mais, nossa plena concordância com as condições 

constantes no presente Edital e seus anexos. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 
Local e data 

 
 
 
 

Firma Licitante / CNPJ 
Assinatura do Representante legal-Digital (PJ) ou com firma reconhecida. 

 
 

OBS: APRESENTAR ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. 
 


