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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020-PP- SEMADS-PMM.  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

http://www.tcm.pa.gov.br/ 

  

Razão Social: ____________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº: ________________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________________________________________ Estado: _________________ 

Telefone: ________________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: _______________________________________________________________________ 

Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do acesso à página 

http://www.tcm.pa.gov.br/, que tem como objeto  a Futura e eventual Locação de Veículos automotores, sem 

motorista e sem combustível, por quilometragem livre, para atender as demandas da Secretaria Municipal de 

Assistência de Desenvolvimento Social de Marituba/PA.  Abertura: 30 de janeiro de 2020, às 8h30min, Local: 

Auditório da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social-SEMADS, Rua Antônio Bezerra 

Falcão, 518 - esquina com a Pedro Mesquita-Bairro Centro- Marituba/PA.  

Local: ________________________________________, ________ de _______ de 2020. 

 

______________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante, 

Visando uma comunicação futura entre a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Mari-

tuba-SEMADS e as empresas licitantes, solicito aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital, 

remetendo-o à Coordenadoria de Licitação e Contratos por e-mail – (clc.semads@gmail.com ). O encaminha-

mento deste recibo, antes da abertura da sessão, garante à empresa comunicação futura, em caso de alteração 

de datas ou no conteúdo do Edital. 

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adici-

onais sobre a presente licitação, será repassada a todos os licitantes que nos remeteram o presente recibo, res-

saltando também que a não remessa exime o Pregoeiro de quaisquer responsabilidades acima mencionadas.  

 

Marituba/PA, 16 de janeiro de 2020.  

 

David de Oliveira Cordeiro 

Pregoeiro 
 

http://www.tcm.pa.gov.br/
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020- PP- SEMADS-PMM. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  031219-01-SEMADS-PMM  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  

ABERTURA: 30/01/2020 

HORÁRIO: 08h30min. 

ENDEREÇO: Antônio Bezerra Falcão, nº 518, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000. 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, à Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Marituba-

Pará, CEP 67.200-000, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL-SEMADS, CNPJ 08.532.310/0001-69, sediada na Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 518, Centro, Marituba-

Pará, CEP 67.200-000, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria n.º 047/2019-SEMADS-PMM, de 12 de abril 

de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 30/01/2020, às 8h30min, na sala de 

reunião da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA, sediada à Rua Antônio 

Bezerra Falcão, nº 518, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

Nº 001/2020-PP-SEMADS-PMM, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finali-

dade Futura e eventual Locação de Veículos automotores, sem motorista e sem combustível, por quilometragem 

livre, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência de Desenvolvimento Social de Mari-

tuba/PA. A licitação, autorizada no Processo Administrativo nº 031219-01-SEMADS-PMM é regida pela Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; Lei Comple-

mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não 

citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos.  

PROCEDIMENTOS 

 No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao (à): 

a) Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão; 

b) Recebimento da Declaração de Habilitação e dos Envelopes Proposta de Preços e Documentação; 

c) Abertura dos envelopes Proposta de Preços e exame da conformidade das propostas; 

d) Divulgação das licitantes classificadas e desclassificadas; 

e) Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

f) Abertura do envelope Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da habilitação; 

g) Devolução dos envelopes Documentação fechados às demais licitantes, após o recebimento do contrato pela 

licitante vencedora e;  

h) Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 

As decisões do PREGOEIRO serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas em ata, ou, ainda, 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS.  

  Coordenadoria de Licitação e Contratos 

 

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.º 518 - Centro – Marituba/PA – CEP: 67.200-000.  

Fone: (91) - 3256-1748.  

 

P
ág

in
a3

 

a critério do PREGOEIRO, por intermédio de correspondência eletrônica ou outro meio documentável aos autos. O resultado 

final do certame será também divulgado mediante publicação nos veículos competentes.      

DEFINIÇÕES: 

 Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

a) Pregão - Modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em 

sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais; 

b) Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações praticadas no mercado; 

c) SEMADS - Órgão licitador; 

d) Licitantes – Pessoas Jurídicas que adquiriram o presente Edital e que participam deste Pregão; 

e) Licitante vencedora - Pessoa jurídica habilitada neste procedimento licitatório e detentora da proposta mais 

vantajosa; 

f) Contratada – A Pessoa física ou jurídica que assinou o contrato com esta Administração referente ao objeto 

deste certame licitatório; 

g) Contratante – SEMADS. 

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE: Em decorrência do Decreto nº 10.024/19 que regulamenta a licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, o Pregoeiro e toda a equipe 

técnica de licitação estão em fase de capacitação para implantação e adaptação da nova plataforma do Comprasnet. Ainda 

em virtude do Decreto mencionado neste parágrafo, a SEMADS está em fase de contratação de internet que proporcione 

qualidade na operação do Sistema. Portanto, devido a necessidade de contratação imediata de alguns veículos deste objeto, 

esta Coordenadoria, realizará o processo licitatório na modalidade Pregão, na forma Presencial, respaldado nas Leis Federais 

8.666/93 e 10.520/02. 

1. DO OBJETO 

1.1. Futura e eventual Locação de Veículos automotores, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre, para 

atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência de Desenvolvimento Social de Marituba/PA. Conforme condi-

ções, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos;   

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a parti-

cipação em quantos itens for de seu interesse.  

1.3. Se no dia supracitado não houver expediente, o início da sessão e o recebimento e abertura dos envelopes referentes a 

este Pregão serão realizados no primeiro dia útil que se seguir ao funcionamento desta Secretaria. 

2. DA RETIRADA DO EDITAL: 

2.1. O edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Licitação e Contratos da SEMADS, situada à Rua Antônio Bezerra 

Falcão, 518 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000, de 08h ás 14h, em dias de efetivo expediente; ou 

2.2.  Através do acesso a página do Tribunal de Contas do Município ou portal da Transparência de Marituba;  

2.3.  Para os editais que forem retirados na sede da SEMADS, será cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) conforme 

dispõe o art. 32, § 5º, da Lei 8666/93.  
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3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, poderá solicitar esclare-

cimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo fazê-los por escrito, por meio de carta, protoco-

lando o pedido no protocolo geral da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/Pará, no 

horário de 08h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, ou em dias de efetivo expediente no órgão;   

3.2. Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas);   

3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;  

3.4. Decairá do direito de impugnar perante a administração, os termos deste edital, aquele que o tendo aceitado sem objeção, 

venha apontar após o julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso.  

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital;  

4.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, nos termos do art. 3º, 

inciso I e II, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  

4.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, Receita 

bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais);  

4.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calen-

dário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais);  

4.2.3. Pequeno Empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406/2002, o empresário 

individual caracterizado como micro empreendedor individual na forma da Lei que aufira receita bruta anual de até R$ 

81.000,00 (oitenta e um mil reais), (LC 123, art. 68);  

4.2.4. Cooperativa, as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 

não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados;   

4.3. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste município ou em qualquer município, es-

tado, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for declarada sua penalização em 

decorrência do processo administrativo antes da homologação e adjudicação no município de Marituba/PA, a mesma ficará 

impossibilitada de firmar contrato com esta Administração;  

4.4. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preen-

cherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, em conformidade com o item 4.1 do edital;  

5. NÃO SERÁ ADMITIDA NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE: 

5.1. Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

5.2. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal; 

5.3. Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

5.4. Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 
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5.5. Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja servidor público,  ou que 

tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação; 

5.6. Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento;  

5.7. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a” da 

Constituição Federal;  

5.8. Empresas Estrangeiras que não funcionem no País; e  

5.9. Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação. 

6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME, EPP e MEI- APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, re-

gulamentada pelo Dec. nº 8.538, de 06/10/2015. 

6.1. Fica assegurado tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015, quanto ao seguinte:  

6.1.1. Para os quantitativos de cada item cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se restringe a participação 

exclusiva à microempresas e empresas de pequeno porte.  

6.1.2. Para os quantitativos de cada item cujo valor ultrapassam R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cota reservada de 25%  

(vinte e cinco por cento) para  a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.  

6.1.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para 

efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação;  

6.1.4. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o subitem 

anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 

a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa;  

6.1.5. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, deste pregão;  

6.1.6. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa;  

6.1.7. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal;  

6.1.8. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 6.1.4 e 6.1.5 implicará decadência do direito à con-

tratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;  

6.2. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e em-

presas de pequeno porte;  

6.3. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço;  

6.4.  O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte;  

6.5. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o artigo 5º do Decreto 8.538/15, 

conforme a seguir: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 
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b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; e 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

6.6. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão. 

Parágrafo único: Não se aplica o disposto no item 6.1.1 quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no instrumento convocatório, em conformidade com o artigo 49 da Lei Complementar 123/2006.  

7. O CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO: 

7.1. O credenciamento se dará com a entrega:                                            

a) No caso de Representante: Além da cópia do Contrato Social, deverá apresentar Instrumento Público de Procuração ou 

Instrumento Particular com firma reconhecida, indicando um único representante legal a manifestar-se em qualquer fase desta 

licitação, em nome da empresa, onde comprove que o interessado ou o seu representante legal possui poderes para formu-

lação de ofertas e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame, devendo para tanto, juntar 

fotocópia do documento oficial de identificação com foto e CPF dos sócios e fotocópia do documento oficial com foto e CPF 

de identidade do representante, ficando a licitante obrigada a acatar as declarações de seu preposto;  

b) Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente: deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, juntamente com fotocópia da cédula de identificação com foto e CPF do mesmo e de todos os sócios;  

c) Certidão Simplificada emitida pela junta comercial da sede da licitante;                                             

d) Declaração de apresentação de documentação, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Modelo anexo IV deste edital;   

e) Declaração de Enquadramento em Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Indivi-

dual MEI, e cooperativa, modelo ao anexo V do edital;  

f) Declaração do Simples Nacional, emitida pelo site, quando esta for optante;   

7.2. A não apresentação ou incorreção sanável de quaisquer documentos de credenciamento NÃO IMPEDIRÁ a participação 

da licitante na fase de lances verbais, desde que seja suprida a apresentação e a correção no momento do credenciamento;       

7.3. CÓPIAS SIMPLES dos documentos deverão ser apresentadas junto com os originais para serem autenticadas por mem-

bro da equipe de apoio do Pregão no momento da sessão e EM TODAS AS FASES DO CERTAME, ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por tabelião de notas;    

7.4. Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o único admitido 

a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo;  

7.5. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um Licitante;     

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no 

presente Edital e seus Anexos;  

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA HABILITAÇÃO                                                                         
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8.1. A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia e hora determinados no 

edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, assim denominados: 

a) Envelope nº 1: Proposta de Preços;  

b) Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.  

8.2. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):                                          

9.1. Apresentar Declaração de Elaboração Independente de proposta (anexo III) assinada pelo representante legal e timbre 

da empresa;  

9.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entreli-

nhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente;                                                                    

9.3. Contendo na planilha: preço unitário dos itens, total e valor global da proposta, expressos em real, em algarismo até duas 

casas decimais de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;                                                     

9.4. Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a serem ofertados por meio de lances verbais 

devem estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, produtos, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital;                  

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão consi-

derados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título;  

9.6.  O prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;  

9.7. O PREGOEIRO poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos preços propos-

tos;  

9.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos;  

9.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo (a) PREGOEIRO (a);  

9.10. Não serão admitidas retificações ou alterações nas propostas apresentadas, uma vez aceito o lance vencedor ou nego-

ciado e finalizada a Sessão deste Pregão;  

ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO): 

MUNICIPIO DE MARITUBA                      

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020-PP-SEMADS-PMM.  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: 

DATA: ____/___/2020.   

 

ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS): 

MUNICIPIO DE MARITUBA           

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX /2020-PP-SEMADS-PMM. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: 

DATA:____/_____/2020.  
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9.11. Não serão aceitas as propostas cujas especificações e quantidades estejam em discordância com aquelas definidas no 

Termo de Referência deste edital;  

9.12. Serão desclassificadas as propostas apresentadas por licitantes que se declararem microempresa ou empresa de pe-

queno porte cuja Receita Bruta registrada no Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, ou obtida 

através de outras fontes que permitam auferir a referida receita, se encontrem acima dos limites legalmente estabelecidos;                         

9.13. Quando solicitado pelo PREGOEIRO, a licitante vencedora deverá demonstrar viabilidade de execução das propostas 

de preço ofertadas na fase de lances verbais, comprovando a exequibilidade do fornecimento do objeto. 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (ENVELOPE Nº 02) 

10.1. Apresentar, preferencialmente, a documentação de habilitação de forma encadernada/grampo de trilho, e numeradas 

ou de qualquer forma que não haja desprendimento das folhas no momento do certame, respeitando a sua ordem especificada 

no edital.               

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:                                                          

10.2.1. Documentos de identificação com foto e CPF dos Sócios ou diretores;                                   

10.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;                       

10.2.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrados, em se tratando de socie-

dades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores;                                                              

10.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da diretoria em exercício;                                          

10.2.5. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-

mento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir;           

10.2.6. Os documentos dos subitens 10.2.1 e 10.2.3 apresentado no credenciamento fica facultado no envelope de documen-

tação.                                                                   

10.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:                                                      

10.3.1. Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que 

identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que 

comprove que a empresa licitante forneceu/prestou ou fornece/presta os materiais/serviços em quantidades e características 

similares ao objeto desta licitação;  

10.3.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá constar firma reco-

nhecida em cartório; 

10.3.3. O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito privado, este (s) deverá (ão) vir 

acompanhado (s) de cópia (s) da (s)  respectiva (s)  nota (s) fiscal (ais)  ou contratos;  

10.3.4. O (a) PREGOEIRO (a) poderá solicitar a qualquer momento outros documentos que comprovem o atestado de capa-

cidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com a administração pública ou privados.  

10.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

10.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, apresentado na forma da Lei, as-

sinado e carimbado pelo contador;  

10.4.2. O balanço patrimonial e financeiro deverá ser registrado na Junta Comercial, e vir acompanhado da Certidão de 

Regularidade do Contador - CRC, que o assinou à época, ou, em caso de não mais possui-la, deverá ser apresentada nova 

Certidão de regularidade do Contador, cujo prazo de validade esteja compatível com a data de abertura desta licitação;  
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10.4.3. Não será aceito Certidão de Regularidade do Contador - CRC emitida após a data de assinatura do balanço Patrimo-

nial, com validade expirada na data de abertura da presente licitação de que trata o segundo caso citado no subitem 10.4.2;  

10.4.4. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), calculado e demonstrado pela fórmula: 

ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante 

10.4.5.  A partir dos dados de balanço, deverão ser apresentados os seguintes índices: 

ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

ONDE: 

ILG= Ativo Circulante + Ativo Não Circulante ≥ 1,00 

     Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 ILC= Ativo Circulante ≥ 1,00 

        Passivo Circulante 

 IGE= Passivo Circulante + Passivo Não Circulante ≤ 1,00 

                                    Ativo Total 

10.4.6. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresenta-
dos: 
10.4.7. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balanços publicados em Diário Oficial ou publi-
cados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
10.4.8. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

10.4.9. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

10.4.10. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital), nos termos do Art. 2º do Decreto nº 6.022, 

de 2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016, deverão apresentar documentação que 

comprove tal situação (documento contábil de enquadramento);                                  

10.4.11. De acordo com os arts 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) o pequeno empresário não é 

obrigado à manutenção do livro diário e nem a elaboração do Balanço Patrimonial;  

10.4.12. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo 

de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação;  

10.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:                                                        

10.5.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

10.5.2. Inscrição Estadual (FIC);                               

10.5.3. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária); 

10.5.3.1. De acordo com os art. 1º e a lista anexa, da Lei Complementar nº 116/2003, fica vetado item 10.5.3. 

10.5.4 Certidão de Débitos Negativos Municipais, do domicilio ou sede do licitante; 

10.5.5. Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e dívida ativa da união) 

com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E PGFN; 
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10.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

10.5.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

10.6.  OUTROS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:  

10.6.1. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual;                                

10.6.2. Declaração de que contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que 

causar a PMM, a terceiros, por si, representantes ou sucessores;   

10.6.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, a rt. 27, da Lei 

8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999;  

10.6.4. Declaração de que NÃO possui parentes até o 3º terceiro grau lotado na Prefeitura Municipal de Marituba/PA e de 

que, em seu quadro de pessoal e sócio, não possui servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo 

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93);  

10.6.5. Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 

8.666/93;  

10.6.6. Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especiais: 

10.6.6.1.  (   ) Que possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de 

necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 

0042/2008, publicada em 11/06/2008). 

10.6.6.2. (   )Que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras 

de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, 

§ 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008). 

10.6.7. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente certame. 

10.7. Os modelos das declarações acima estão no anexo VI deste edital .   

11. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

11.1. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em cópias simples, mas desde que apresentadas 

junto com os originais para serem autenticadas por membro da equipe de apoio do Pregão no momento da abertura do 

envelope de Habilitação, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. Exceto, as certidões emitidas 

via internet deverão ser originais, ou quando estes forem publicados em diário oficial. Cópias autenticadas por tabelião de 

notas não serão válidas como originais para serem autenticadas na hora do certame, ou antes, por qualquer servidor, obede-

cendo ao art. 32, da Lei 8.666/1993;  

11.2. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que 

não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da 

data prevista para apresentação das propostas. Exceto os atestados de capacidade técnica que não tem validade.    
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11.3. Os envelopes com documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras serão devolvidos no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir do encerramento da sessão de licitação ou do resultado da interposição de recurso 

quando houver;                                                                  

11.4. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, 

devendo ser observado o seguinte: 

11.4.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ; 

11.4.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ, exceto 

aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

11.4.3. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. 

11.5. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO 

AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  

12. DA SESSÃO DO PREGÃO 

12.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, Documentos de Habilitação, 

será pública e dirigida pelo (a) PREGOEIRO (a), na data, horário e local e nos termos determinados neste Edital;              

12.2. Os envelopes deverão ser entregues, com o documento de credenciamento (conforme Item 07 do Edital);                                              

12.3. Declarada a abertura da sessão pelo (a) PREGOEIRO (a), não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se 

início ao credenciamento e recebimento dos envelopes de Proposta de Preços (envelope nº 01) e Habilitação (envelope nº 

02), juntamente com declaração dos interessados ou de seus representantes, dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, em conformidade com o art. 4°, inciso VII, da Lei nº 10.520, devendo os envelopes ser entregues 

lacrados ao pregoeiro e sua equipe de apoio.  

12.4. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos preços serão lidos, conferidos e rubricados pelo 

PREGOEIRO e pelos participantes que o desejarem. 

12.5. O PREGOEIRO verificará as propostas de preços recebidas, antes da abertura da fase de lances, desclassificando, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis, capazes de dificultar seu julgamento, e, ainda, proposta que apresente valores 

unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

12.6. Pelo § 3º, do art. 43, da Lei 8666/93, é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

12.7. Quando o licitante se ausentar antes do termino da ata e da sessão, entregará ao PREGOEIRO uma declaração de 

desistência, informando estar ciente de qualquer fato superveniente. 

12.8. Caso o envelope de documentação da segunda colocada não tenha sido aberto na sessão, será convocada a (s) lici-

tantes (s) para analisar a documentação. 

13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

13.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

13.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços: 

13.2.1. O PREGOEIRO e sua equipe de apoio classificarão para a fase de lances verbais o licitante autor da proposta de 

menor preço do item em questão, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
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10% (dez por cento), relativamente à de menor preço poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação 

do vencedor, conforme disposto no inciso VIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.                                                                   

13.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 

13.2.1: 

13.3.1. O PREGOEIRO classificará as melhores propostas até o máximo de 03 (três), para que seus proponentes 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme 

disposto no inciso IX, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.                                                                                                                                 

13.4. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas escritas 

e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado 

durante a sessão do presente Pregão.    

13.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo tipo de licitação, O PREGO-

EIRO (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

13.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo PREGOEIRO (a) o 

licitante vencedor.  

13.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 

do licitante.      

13.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de habilitação, 

o (a) PREGOEIRO (a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que atenda a 

todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto;                       

13.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas 

neste Edital.              

13.10. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, o final, deverá 

ser assinada pelo PREGOEIRO, e licitantes presentes.                                            

13.11. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que 

não venham causar prejuízo para a Administração e nem aquelas que possam lesar os direitos dos demais licitantes.            

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal. 

14.2. No final da sessão, depois de declarado o vencedor do PREGÃO, qualquer licitante credenciado poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, devendo desde logo expor suas razões em ata; quando lhe será concedido 

o prazo de 03 (três) dias  para juntar memorial e razões do recurso por escrito, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recor-

rente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.                                                                        

14.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.                                              

14.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata.         

14.5. O recurso deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, no prazo de 03 dias a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, devendo ser protocolado nos dias de efetivo expediente na Secretaria Municipal de Assistência e Desen-

volvimento Social de Marituba, no horário de 08h00min às 14h00min, sito à rua Antônio Bezerra Falcão, nº 518, Centro, 

Marituba/PA, CEP 67200-000, concedido o mesmo prazo para os demais licitantes que poderão impugná-lo; (art. 109, da Lei 

8666/93).  
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14.6. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará 

o objeto ao(s)  licitante (s) vencedor (es).  

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS                                                        

15.1. Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicação da dotação orçamentária quando 

da contratação. Desta forma, a despesa com a aquisição dos itens de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de 

empenho, correrá a conta do elemento orçamentário a ser indicado no momento da contratação. 

16. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) PREGOEIRO (a) sempre que não houver recurso;  

16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesas da Secretária Municipal de Assistência 

e Desenvolvimento Social e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto às proponentes vencedoras pelo (a) 

PREGOEIRO (a); 

16.3. Quando houver recurso e o (a) PREGOEIRO (a) mantiver sua decisão, deverá ser submetido ao Ordenador de Despesas 

da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA para decidir acerca dos atos do PREGO-

EIRO, opinando pela adjudicação e homologação ou acolhimento do recurso. 

17. DA PROPOSTA CONSOLIDADA 

A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando esta apresentar ao PREGOEIRO a proposta consolidada, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não cumpra esse período estará automaticamente desclassificada, sendo convocada a 

empresa com oferta subsequente. 

18. DA FORMALIZAÇÃO   E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

18.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as 

condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, Termo de Referência 

e Proposta de Preços da empresa considerada vencedora;  

18.2. A Administração da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS 

convocará oficialmente o licitante vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação;  

18.3. O prazo previsto no subitem 18.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, 

for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ordenador de despesas;  

18.4. A adjudicatária deverá também assinar o contrato de forma digital, por imposição da Resolução nº 11.535/TCM-PA de 

01/07/2014, não sendo isento da assinatura física;  

18.5. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação 

exigidas na licitação;  

18.6. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar 

justificativa a Administração implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da 

Lei nº 8.666/ 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

ou revogar a licitação;  

18.7. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato a ser 

firmado, independentemente de transcrição;  
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18.8. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de ................(..........) e encerramento em 

.............(..........), nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato 

na imprensa. 

18.9. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo VIII.  

19. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO  

Sem prejuízo do respeito aos dispositivos legais que fundamentam os certames licitatórios, as obrigações inerentes à Con-

tratada encontram-se previstas no Termo de Referência- Anexo I, e na Minuta de Contrato – Anexo VIII, parte integrante 

deste Edital. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Sem prejuízo do respeito aos dispositivos legais que fundamentam os certames licitatórios, as obrigações inerentes à Con-

tratada encontram-se previstas no Termo de Referência- Anexo I, e na Minuta de Contrato – Anexo VIII, parte integrante 

deste Edital. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as demais obrigações da contra-

tante encontram-se previstas no Termo de Referência – Anexo I, e na Minuta de Contrato – Anexo VIII, parte integrante deste 

Edital. 

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

22.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de fornecimento do objeto, mediante a apresen-

tação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente; 

22.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no 

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, 

mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

22.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na 

proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito;  

22.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa ensejadora do impedimento; 

22.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com sua regulari-

dade fiscal e trabalhista. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, desde que 

garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

I - Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o descumprimento do contrato e 

outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e não entre-

gues; 

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais 

ou norma da legislação pertinente; 
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não fornecidos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias, ou fornecimento do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal 

por prazo não superior a 02 (dois anos) nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos 

resultantes de sua ação ou omissão. 

24. DAS PENALIDADES 

Os licitantes, participantes deste certame, quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distritos Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.  

25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

25.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de razões de Interesse 

Público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;  

25.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato;  

25.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito 

do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato e das condições 

deste Edital;  

25.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

26. DA INEXECUÇÃO E DOS CASOS DE RESCISÃO 

26.1. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhe-

cimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 

26.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

26.3. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

I - Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 

citada Lei; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência 

para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos ser-

viços executado e aceitos pela CONTRATANTE.  

27. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1°, do art. 65, da 

Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2°, II, do mesmo artigo. 
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28. DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

28.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente 

comprovadas, da ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos 

preços praticados no mercado.  

28.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório;   

28.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba-SEMADS, será apurado em processo apartado, devendo 

ser observado o que determina a alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.   

29. DA PRORROGAÇÃO  

29.1. Poderá haver prorrogação do (s) contrato (s) em conformidade com o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

29.2. A prorrogação de prazo que advir deste contrato deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela auto-

ridade competente. Conforme dispõe o § 2º, Lei nº 8.666/93. 

30.  DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇOES DE RECEBIMENTO  

As condições de entrega e recebimento do objeto desta licitação se darão no local, prazo e condições estabelecidas no Termo 

de Referência -ANEXO I, e Minuta do Contrato – ANEXO VIII, parte integrante deste Edital.    

31. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 31.1. A contratada responsabiliza-se por subcontratações ou cometimento a terceiros, de partes ou totais que se fizerem 

necessárias, na execução do objeto deste contrato, sem prejuízos das responsabilidades contratuais e legais;  

31.2. A contratada responde perante à contratante pela execução total do objeto contratado, e não há qualquer relação entre 

a contratante e a subcontratada, de modo que, também, pelos atos ou omissões desta, ela é plenamente responsável, 

permanecendo a responsabilidade originária da contratada inalterada. 

32.  DA FORMALIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

32.1. Homologada a licitação, será formalizada Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com o forne-

cedor primeiro classificado para o item, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem executar os serviços pelo 

preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos: 

32.2. A Coordenação de Licitações e Contratos convocará formalmente a empresa vencedora do certame para a celebração 

da Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora; 

32.3. O prazo previsto no item 32.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for 

solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;  

32.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido no item 32.2 e 32.3, 

ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;  

32.5. Se a (s) licitante (s) vencedora (s) recusar (em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, a administração ou órgão 

gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. Caso esta recursar-se, caberá as sanções administrativas previstas neste 

Edital e no art. 81, da Lei nº 8.666/93;  

32.6. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto desta licitação 

com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
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margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, conforme o art. 

11, caput do Decreto nº 7.892/2013; 

32.7. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:  

I - Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e  

II - Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar o objeto desta licitação em valor igual ao do licitante 

mais bem classificado;  

32.8. Se houver mais de um licitante que aceite cotar o objeto desta licitação por preço igual ao do licitante mais bem colocado, 

serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;  

32.9. A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de doze (12) meses, a partir da data de sua assinatura, incluídas 

as eventuais prorrogações. (art. 12, do Decreto n° 7.892/2013); 

32.10. A existência de preços registrados não obriga a instituição a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 

ocorrer licitações específicas para contratação do item, sendo assegurada, ao beneficiário do registro, a preferência do objeto 

de contratação em igualdade de condições. (art. 16, do Decreto n° 7.892/2013); 

32.11.  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na alínea “d” do art. 65, II 

da Lei n.º 8.666/93 e no art. 17 do Decreto n° 7.892/2013. 

33. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

33.1. Caberá à SEMADS, órgão gerenciador, a consolidação de dados para a realização do procedimento licitatório e a 

prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, respeitando, ainda, as condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços, anexo deste Edital.  

34. DO PREÇO  

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente 

comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços 

praticados no mercado. 

35. DOS QUANTITATIVOS E LIMITES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Os quantitativos referentes às adesões constantes na ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, inde-

pendente do número de órgãos não participantes que aderirem e estão estabelecidos na respectiva Ata, presente no ANEXO 

VII, deste Edital. 

36. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTES 

36.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer órgão ou enti-

dade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, desde que devidamente justificada 

a vantagem, e mediante anuência do órgão gerenciador;   

36.2. O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art. 2º, V), somente poderá fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata. 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 a SEMADS, 

por ofício, para que indiquem os possíveis fornecedores e respectivos preços registrados; 
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36.3. Caberá ao (s) licitante (s) vencedor do certame, beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do objeto decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presen-

tes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão (s) participante (s). (§ 2º do art. 22, do Decreto 

nº 7.892/2013);  

36.4. As contratações por cada Órgão Não Participante não poderão exceder 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 Órgão (s) 

Participante (s). (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013); 

 36.5. O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo total para o item registrado, independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem. (§ 4º do art. 

22 do Decreto nº 7.892/2013);  

36.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. (§ 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013); 

36.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações con-

tratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. (§ 7º do art. 22, do Decreto nº 7.892/2013). 

37. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

37.1. O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do licitante vencedor quando couber o disposto no art. 20, 

do Decreto nº 7.892/2013, tendo a seguinte regra:  

I - Descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

 II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

ou  

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

37.2. O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de força maior, que 

comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a pedido do licitante;  

37.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados 

por despacho da autoridade competente da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA.  

37.4. O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora do certame comprovar: 

a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior; 

b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do produto; 

c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.  

37.5. Por iniciativa da SEMADS, quando: 

a) O (s) fornecedor (es) do certame perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; 
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b) O (s) fornecedor (es) do certame não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Ata de Registro 

de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização para execução dos serviços no prazo estabelecido; 

e) O (s) fornecedor (es) incorrer (em) nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão dos 

incisos de I a XII e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93. 

f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o fornecedor se recusar a reduzi-

lo; 

37.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro, caso 

não opte pelo cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com os licitantes registrados remanescentes. 

38. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada pela Administração nas hipóteses estabelecidas na Ata de Registro 

de Preços - ANEXO VII, parte integrante deste Edital. 

39. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

39.1. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qual-

quer fase da licitação.      

39.2. Das reuniões de abertura e julgamento das Propostas e Habilitação, será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo 

PREGOEIRO e sua equipe de apoio e licitantes presentes.                                                         

39.3. No interesse da administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:            

a) Adiada a data da abertura desta licitação;                                 

b) Alteradas as condições do edital, com fixação do novo prazo para sua realização.                                                                   

39.4. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do edital, bem como na observância 

dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.                

39.5. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao Patrimônio da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA, reparando às suas custas os mesmos, durante a execu-

ção do contrato, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte desta.    

39.6. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação 

de convocação, será realizada, AUTOMATICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos. 

39.7. Fica eleito o Foro do Município de Marituba/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este Edital, ou questões judiciais do futuro contrato.  

40.  DOS ANEXOS  

40.1. São partes integrantes deste Edital independente da transcrição  os seguintes anexos:  

ANEXO I -   TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO III-  DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENDE PROPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.  

ANEXO V -  DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP e MEI;  

 ANEXO VI – MODELO DAS DEMAIS DECLARAÇÕES (ENVELOPE  DE HABILITAÇÃO)  
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ANEXO VII –  MINUTA DO CONTRATO. .                             

41. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo PREGOEIRO, observados os preceitos de direito público e as dispo-

sições das leis que regem a matéria.    

Marituba/PA, 16 de janeiro de 2020.  

 

 

 

 

EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO  

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

Dec. nº 228/2018-PMM/GAB. 

     

 

 

 

 

DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO 

Pregoeiro 

Portaria nº 047/2019-SEMADS/PMM.  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

Futura e eventual Locação de Veículos automotores, sem motorista e sem combustível, por qui-
lometragem livre, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência de Desen-
volvimento Social de Marituba/PA. 

2. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 
      O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de serviço de natureza continuada, nos ter-

mos da Lei n° 8.666/93.  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES  
  As especificações e quantidades dos veículos a serem contratados deverão atender as especi-

ficações contidas no anexo I deste Termo de Referência.  

4. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS. 

4.1. Os veículos deverão ser entregues, pela contratada em até 10 (dez) dias corridos após a assina-
tura do contrato de ambas as partes, e mediante a ordem de fornecimento emitido pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA. 
4.2. A contratada deverá entregar os veículos na sede da SEMADS, sito a Rua Antônio Bezerra Falcão, 
nº 518, centro, Marituba-PA, no horário de 8:00h às 14:00h, em dias de efetivo expediente.  
4.3.  Os veículos deverão ser entregues, limpos, abastecido pelo menos 10 (dez) litros, e em plenas 
condições de uso, de acordo com as normas de Trânsito.  
4.4.  Os veículos requisitados deverão estar devidamente licenciados, equipados e totalmente regulari-
zados, de forma a atender todas as exigências do Código de Transito Brasileiro.  
4.5. Todos os veículos locados serão operados por servidores da SEMADS, devidamente habilitados, e 
deverão ser entregues juntamente com os respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veí-
culos – CRLV, devidamente atualizados.  
5. DAS VISTORIAS 
5.1. Todos os veículos, quando encaminhados à oficina da Contratada, por qualquer motivo serão sub-
metidos a um ''Check List'' por parte do Contratante. 
5.2. Os veículos deverão sofrer vistorias semestrais, sempre com representantes da Contratada e do 
Contratante. 
6. DA RENOVAÇÃO DE FROTA 
  Todos os veículos deverão ter no máximo  05 (cinco) anos de uso e não poderão ultrapassar, 

durante a vigência do contrato. Caso algum veículo dos itens, atinja o limite de quilometragem de 100.000 

km durante a vigência do contrato, deverá ser substituído no prazo de 07 (sete) dias corridos, por outro 

de características semelhantes, a contar da data da comunicação por escrito ou por e-mail. 

7. DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 
7.1. A contratada deverá encaminhar a unidade gestora do contrato com antecedência mínima de 02 
(dois) dias úteis do termo final, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a indicar o 
condutor no prazo legal, por parte dos condutores, de interpor recursos. 
7.2. Nos casos em que a SEMADS não for notificada dentro do prazo supracitado, a contratada se res-
ponsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, 
inclusive com guincho e estadas decorrentes de infrações. 
7.3. A contratada deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas 
na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto a SEMADS, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento, caso não seja efetuado diretamente pelo condutor; 
7.4. Caso a indicação do condutor não seja realizada dentro do prazo legal, a SEMADS arcará com o 
pagamento da multa por não identificação do condutor.  
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8. DAS AVARIAS 
8.1. As avarias serão classificadas quanto às ocorrências de trânsito, envolvendo veículos automotores 

ou não, vandalismos, acidentes fortuitos e danos causados por fenômenos da natureza. 

8.2. Nos casos em que a responsabilidade pelas avarias for de responsabilidade de terceiros, vanda-

lismo, acidentes fortuitos e danos causados por fenômenos da natureza, a gestora do contrato comuni-

cará a Contratada por escrito, anexando cópia do boletim de ocorrência policial, cessando automatica-

mente a responsabilidade da Contratante. 

8.3. Caso a avaria seja de responsabilidade do condutor da Contratante, a gestora do contrato comuni-

cará a Contratada, por escrito, anexando cópia do boletim de ocorrência policial, cabendo o reembolso 

da avaria, desde que seja apresentado dentro do prazo de 96 (noventa e seis) horas do fato ocorrido e 

com no mínimo de três (três) orçamentos de empresas especializadas, constando número do CNPJ, a 

assinatura do responsável e a expressa autorização do gestor do contrato para a realização dos serviços 

de recuperação. 

8.4. Os reembolsos solicitados que estiverem em desacordo com o estabelecido não serão aceitos, 

sendo devolvidos à Contratada, por escrito. 

9. DO LICENCIAMENTO E NORMAS DE TRÂNSITO 
9.1. A Contratada deverá arcar com todas as despesas referentes ao licenciamento, emplacamentos, 

taxas, impostos dos veículos. 

9.2. No ato da entrega dos veículos, a Contratada deverá providenciar a entrega do original do CRLV de 

cada veículo.  

9.3. Os veículos deverão possuir todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo COTRAN e estar em 

conformidade com a legislação vigente. 

10. DO ABASTECIMENTO 
  A Contratante será responsável pelo abastecimento dos veículos da Contratada. 

11. DOS PERÍODOS DE TRABALHO 
Todos os veículos deverão possuir quilometragem livre e ficar à disposição da contratante 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. 

12. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 
12.1. As manutenções corretivas e preventivas dos veículos locados serão procedidas pela Contratada, 

inclusive lavagens, lubrificação e reparos, nestes incluídos os pneus, tapeçaria e vidraçaria quando os 

veículos não estiverem à disposição da Contratante, de acordo com o plano aprovado pela mesma, A 

manutenção preventiva será obrigatória e realizada periodicamente. 

12.2. Os veículos deverão estar em perfeitas condições de utilização, hodômetro e velocímetro em fun-

cionamento e com seus acessórios de segurança em condições de uso; 

12.3. A empresa CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de conservação e em ótimas condi-

ções de segurança os veículos locados, devendo os mesmo estar em fiel obediência a Legislação de 

Trânsito (Lei nº 9.503/97, de 23.09.97 alterada pela Lei nº 12.619, de 2012, Lei nº 13.281, de 2016) – 

Código de Trânsito Brasileiro podendo a CONTRATANTE sempre que julgar necessário, exigir a substi-

tuição dos mesmos;   

 12.4. A manutenção e reparo dos veículos, inclusive substituição de pneus, câmaras, peças e acessó-

rios, serviços de borracharia, balanceamento, alinhamento, será de responsabilidade da empresa CON-

TRATADA, bem como substituir de imediato, qualquer veículo locado danificado, no local da ocorrên-

cia, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas sem ônus para a CONTRATANTE; 
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12.5. A Contratada é responsável direta e exclusivamente, pelos veículos em perfeitas condições, res-

pondendo diretamente pelos danos que, por si seus prepostos empregados ou subcontratados, por 

dolo ou culpa, causar à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ao patrimônio 

público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização. 

13. DO SEGURO DO VEÍCULO  

13.1. A contratada deverá manter seguro total do veículo locado em plena vigência durante todo o prazo 

da locação, inclusive na prorrogação deste contrato, se houver; 

13.2.  Prestar assistência permanente e local sem ônus para o locatário;  

13.3. No caso de acidentes automobilísticos, incidentes, sinistros de um modo geral, roubos, furtos, ou 

qualquer outra ocorrência que venha a causar danos ao veículo locado, por culpa ou não da CONTRA-

TANTE, a CONTRATADA se limitará a providenciar a devida comunicação para elaboração do BO - 

Boletim de Ocorrência, quando for o caso.  

13.4.  Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a locadora 

fica obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro nas mesmas características técnicas contidas 

neste instrumento e condições contratadas, de modo a garantir a continuidade do serviço. 

13.5. É de responsabilidade exclusiva do locador o pagamento do IPVA e Seguro do veículo.  

14. DA SUBCONTRATAÇÃO  
14.1. A contratada responsabiliza-se por subcontratações ou cometimento a terceiros, de partes ou totais 

que se fizerem necessárias, na execução do objeto deste contrato, sem prejuízos das responsabilidades 

contratuais e legais. Conforme dispositivo legal, artigo 78, VI, da Lei 8.666/93. 

14.2. A contratada responde perante a contratante pela execução total do objeto contratado, e não há 

qualquer relação entre a contratante e a subcontratada, de modo que, também, pelos atos ou omissões 

desta, ela é plenamente responsável, permanecendo a responsabilidade originária da contratada inalte-

rada.   

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Constituem–se obrigações da CONTRATADA: 

15.1.2. O veículo, objeto da locação, deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e 

uso, com documentação atualizada, licenciado, sem franquia mensal de quilometragem, estar em per-

feito estado de uso. 

15.1.3. A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manu-

tenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do 

fabricante (descrita no manual do veiculo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocor-

ram de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras 

despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do Objeto deste 

termo de referência. 

15.1.4. Responsabilizar-se pela remoção e despesas de guinchos, se for o caso, bem como outras des-

pesas relativas a transportes sinistrados. 

15.1.5. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Fis-

cal do Contrato na execução do mesmo.  
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15.1.6. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à CON-

TRATANTE ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, bem como em caso de aci-

dentes que possam ser vitimas seus empregados, prepostos ou servidores da SEMADS, durante a 

prestação dos serviços.  

15.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia autorização, por 

escrito, da CONTRATANTE. 

15.1.8. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados 

15.1.9. Dispor de meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular, e-mail) para relatar ocorrên-

cias e facilitar contatos entre o Fiscal do contrato e o Preposto da Contratada. 

15.1.10. O veículo permanecerá à disposição da contratante 24 (vinte quatro) horas por dia, mesmo 

não estando a serviço. 

15.1.11. A contratada disponibilizará veículos reserva com as mesmas características técnicas contidas 

neste instrumento, em número suficiente para comportar eventuais substituições por indisponibilidade 

(incluídas as movimentações para manutenções e revisões), de modo a garantir a continuidade do ser-

viço, respeitado, todavia, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para substituições, contadas a par-

tir da comunicação escrita feita pelo gestor do contrato. 

15.1.12. A contratada deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domin-

gos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e condutores, nos casos 

de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato. 

15.1.13. A contratada deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de transito co-

metidas na condução do veículo locado e solicitar o reembolso dos valores junto à contratante. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
16.1. Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 
16.1.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada. 
16.1.2. Receber os veículos locados, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas 
neste instrumento. 
16.1.3. Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 
16.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento de veículos que 
estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 
insuficientes ou inadequados. 
16.1.5. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o con-
traditório e ampla defesa. 
16.1.6. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias à execução do contrato. 
16.1.7. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
16.1.8. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado 
pela contratante. 
16.1.9. Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do presente instrumento; 
16.1.10. Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com os serviços executados, quando em conformidade 
com o presente instrumento, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao 
pagamento. 
16.1.11. Não permitir que os veículos locados sejam operados por servidores inabilitados. 
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17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

17.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega dos itens, me-

diante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente; 

17.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o nú-

mero de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de  habilitação e das propostas, não se 

admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

17.3. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal pe-

rante a Administração. A contratada fica ciente de que as notas fiscais deverão vir acompanhadas das 

seguintes certidões:  

a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União;  

b) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;  

c) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal; 

d) Certidão de regularidade para com o FGTS;  

e) Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 

17.4. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, 

indicada na proposta, tendo assim como: Agência nº___, Conta Corrente nº ___, Banco:____, em que 

deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de 

crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 

25 de julho de 2007; 

17.5. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorre-

rem será de responsabilidade da empresa contratada.  

17.6. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer 

banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o nú-

mero da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

17.7.  Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à  contratação 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a re-

solução da causa ensejadora do impedimento; 

17.8. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver  em dias com 

suas regularidades fiscal e trabalhista.   

18. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 

O prazo da vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.     

O prazo de vigência do contrato será até 12 (doze) meses, de acordo com a solicitação da secretaria, 
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite per-
mitido na lei 8.666/93, art. 57. 

19. DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente 

designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o 

previsto no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA, no contrato, e no instrumento convo-

catório.  

19.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 

agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessá-

rias para sanar as falhas apontadas.  
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19.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, 

caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.  

19.4. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada 

pelo Servidor Fabricio Santos Mesquita – MATRICULA n.º 006806, pertencente ao quadro funcional 

desta Secretaria e devidamente designado para tal fim.  

19.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, in-

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

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e propostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.  

19.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventual-

mente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observa-

dos e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

20. DA GARANTIA 

Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir controle e garantia de qualidade, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais vigentes em relação à matéria. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração 

poderá, desde que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

I - advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o des-

cumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias 

medidas de correção; 

II – multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solici-

tados e não entregues; 

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obri-

gações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não fornecidos, no caso de atraso supe-

rior a 30 (trinta) dias, ou fornecimento do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especifica-

ções contratadas; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ad-

ministração Pública Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos nos termos do inciso III, do artigo 

87, da Lei nº 8.666/93;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornece-

dor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CON-

TRATADO ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes de sua ação ou 

omissão. 

22. DOS CASOS DE RESCISÃO 

22.1. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, 

inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 

nº. 8.666/93;  
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22.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contra-

ditório e a ampla defesa. 

22.3. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da citada Lei; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso da rescisão unilateral, a CONTRATANTE não indenizará o CONTRA-

TADO, salvo, pelos fornecimentos executado e aceitos pela CONTRATANTE. 

23. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos 

no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2°, II, do 

mesmo artigo.  

24. DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

24.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas, da ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, 

do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  

24.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da 

Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e ini-

ciar outro processo licitatório; 

24.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no 

âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba-SEMADS, será 

apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d” do inciso II, do 

art. 65, da Lei n° 8.666/93.  

25. DO REAJUSTAMENTO, DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
25.1. Os preços serão fixos por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 

contrato, admitindo-se após este período, o reajuste com base no IPCA/IBGE, ou outro índice que ve-

nha a substituí-lo.  

25.2. O valor mensal contratado poderá ser repactuado, observado o interregno mínimo de um ano de 

vigência do contrato.  

25.3. Se a regulamentação legal, acerca de indexação de contratos celebrados pelo setor público, for 

alterada, prevalecerão os novos dispositivos legais.  

25.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas durante a execução dos contratos, de comprovada repercus-

são no preço contratado, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.  

25.5 Os preços serão passíveis de revisão, a qualquer momento, para mais ou para menos, mediante 

demonstração por parte da CONTRATADA da maior onerosidade dos encargos necessários à execu-

ção do objeto, decorrente de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, de forma 

justificada e por escrito, utilizando estudos técnicos devidamente documentados.  



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS.  

  Coordenadoria de Licitação e Contratos 

 

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.º 518 - Centro – Marituba/PA – CEP: 67.200-000.  

Fone: (91) - 3256-1748.  

 

P
ág

in
a2

8
 

25.6 A CONTRATADA deverá encaminhar os pedidos de reequilíbrio por escrito, juntamente com os 

documentos comprobatórios, os quais serão analisados pela CONTRATANTE, que deverá se pronun-

ciar pela aceitação total, parcial ou ainda, pela rejeição do pedido, em até 10 (dez) dias úteis da en-

trega do documento devidamente protocolado.  

25.7 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-

financeiro, serão publicadas no Diário Oficial do Estado.  

26. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Será adotado o critério de menor preço por item ofertado, desde que atendidos os requisitos mínimos 

de qualidade e entrega. 

27. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A contratação de empresa para execução das atividades objeto do presente Termo de Referência en-

contra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 

2000; Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 155, de 27 de ou-

tubro de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

28. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 O prazo da vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado art. 57 da Lei Fede-

ral nº 8.666/93. 

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
29.1. A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse pú-

blico e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante 

provocação de terceiro; 

 29.2. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pelo fornecimento do objeto, 

assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos produtos contratados; 

 29.3. Os casos omissos no Termo de Referência deverão ser supridos pela Lei nº. 8.666/1993 e 

suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Diretoria Administra-

tiva e Financeira da SEMADS, no endereço constante neste Termo de Referência. 

 29.4. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas das avenças. 

 

Marituba (PA), 10 de janeiro de 2020.  

 

Walter Willians da Silva Pereira  
 Diretoria Administrativa e Financeira - SEMADS 

Portaria nº 022/2019-SEMADS/PMM  
 
 

Kátia Cristina de Souza Santos 
Diretora Técnica Interina – SEMADS 

Portaria nº004/2018 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.555-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.555-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20155-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20155-2016?OpenDocument
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ANEXO I ao Termo de Referência 

OBJETO: Futura e eventual Locação de Veículos Automotores, sem motorista, sem combustível e quilometragem 
livre, para atender demandas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba e uni-
dades a ela vinculadas. 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QUANT.(

A) 
PREÇO 

UNIT. ¹(B) 

PREÇO 
MENSAL² 
(B X 12) 

VALOR TO-
TAL³ 

(A x B x 12) 

01 

Veículo tipo Doblo adventure, capaci-
dade de 06 (seis) passageiros, com 06 
(seis) portas, sem motorista, higienizado 
e em perfeito estado de funcionamento: 
direção hidráulica; ar condicionado; com-
bustível: gasolina/álcool; potência mí-
nima de 132 CV/1800 CC, hidrômetro e 
velocímetro, funcionando e com os itens 
de segurança e obrigatoriedade do veí-
culo, como documentação e certificados; 
a quilometragem é livre, em perfeito es-
tado de conservação. 

Mês 02    

02 

Caminhonete/utilitário, cabine dupla, 
obrigatoriamente equipado com motor di-
esel, com potência mínima de 140 HP, 
com torque mínimo de 300 MM., tração 
4x4A, motor diesel e/ou flex, no mínimo 
4 cilindros, potência mínima de 140 CV, 
capacidade de carga mínima 950 kg, sis-
tema de freios: dianteiros a disco, disco 
ou tambor nas rodas traseiras, tanque 
com capacidade mínima de 79 litros, sis-
tema ABS nas quatro rodas, caçamba 
comprimento mínimo de 1300 mm, 
pneus AT raio mínimo 16”, equipamen-
tos/acessórios, ar condicionado, vidros 
elétricos, travas elétricas, protetor de 
carter, pneu sobressalente, em perfeito 
estado de conservação. 

Mês 01    

03 

Veículo Tipo ônibus com acessibilidade 
– Capacidade mínima para 57 lugares + 
um motorista + um cadeirante; tipo de 
adaptação: elevador p/ cadeirante com 
acionamento por controle remoto insta-
lado na porta traseira ou lateral, elevação 
com sistema elétrico ou hidráulico, capa-
cidade de carga mínima de 250 Kg, Sis-
tema com bomba manual p/ o aciona-
mento de emergência, opcional conjunto 
com fixadores instalados no assoalho do 
veículo p/ a fixação da cadeira de rodas 
ou local específico para cadeirante; mo-

torização mínima de 354CV; teto alto; 

cinto de segurança para todos os passa-
geiros e motorista, cortinas nas janelas, 
direção hidráulica ou elétrica, piso anti-
derrapante, protetor de motor, faróis de 
neblina, opcional sistema antitomba-

Mês 01    
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mento, sensor de ré com opcional de câ-
mera, sistema de bloqueio de portas (s), 
porta (s) com dispositivo antiesmaga-
mento, saídas de emergência nas jane-
las laterais, teto e porta, cor branca com 
padronização visual do MDS; combustí-
vel diesel ou biodiesel; ar-condicionado; 
todos os itens obrigatórios; documenta-
ção (emplacamento e licenciamento) em 
nome da Contratada, em perfeito estado 
de conservação. 

04 

Veículo Tipo caminhão 3/4, com 02 
(duas) portas, capacidade de 03 (três) 
passageiros, capacidade de carga de 7 
a 8Ton., carroceria baú, furgão de alu-
mínio, com rodado duplo no eixo tra-
seiro, sem motorista, higienizado e em 
perfeito estado de funcionamento: dire-
ção hidráulica; ar condicionado; com-
bustível: diesel; potência mínima de 143 
CV/3000CV, hidrômetro, velocímetro e 
tacógrafo funcionando e com todos os 
itens de segurança e obrigatoriedade do 
veicul0, como documentação e certifica-
dos, a quilometragem e livre, em per-
feito estado de conservação. 

Mês 01    

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND QUANT. V. UNIT. R$ 
V. TOTAL 

R$ 

05 

Veículo tipo VAN com 03 (três) portas ca-
pacidade de 16 (dezesseis) passageiros, 
sem motorista, higienizado e em perfeito 
estado de funcionamento: direção hidráu-
lica; ar condicionado; combustível; diesel; 
potência mínima de 115 CV; a partir de 
2000 cilindradas, hidrômetro e velocímetro 
funcionado e com todos os itens de segu-
rança e obrigatoriedade do veículo, como 
documentação e certificados; a quilometra-
gem é livre, em perfeito estado de conser-
vação. 

01 DIÁRIA 80   

06 

Veículo Tipo ônibus Capacidade mínima 
para 44 a 47 lugares + um motorista; Sis-
tema com bomba manual p/ o acionamento 
de emergência, motorização mínima de 
250CV; cinto de segurança para todos os 
passageiros e motorista, cortinas nas jane-
las, direção hidráulica ou elétrica, piso anti-
derrapante, protetor de motor, faróis de ne-
blina, opcional sistema antitombamento, 
sensor de ré com opcional de câmera, sis-
tema de bloqueio de portas (s), porta (s) 
com dispositivo antiesmagamento, saídas 
de emergência nas janelas laterais, teto e 
porta, cor branca com padronização visual 
do MDS; combustível diesel ou biodiesel; 

01 DIÁRIA 150   
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ar-condicionado; todos os itens obrigató-
rios; documentação (emplacamento e li-
cenciamento) em nome da Contratada, em 
perfeito estado de conservação. 

Marituba (PA), 10 de janeiro de 2020.  

 

 

 

Walter Willians da Silva Pereira  

 Diretoria Administrativa e Financeira - SEMADS 

Portaria nº 022/2019-SEMADS/PMM  

 

 

 

 

Kátia Cristina de Souza Santos 

Diretora Técnica Interina – SEMADS 

Portaria nº004/2018 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
(papel timbrado da empresa) 

 

Solicitante  Secretaria Municipal de Assistência  e Desenvolvimento Social de Marituba/PA.  

Modalidade Pregão Presencial Nº ________/ 2020-PP-SEMADS-PMM.  

Tipo de Licitação Menor Preço  Critério de Julgamento:  Por item  

Objeto Futura e eventual Locação de Veículos automotores, sem motorista e sem combustível, por quilometragem 

livre, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência de Desenvolvimento Social de 

Marituba/PA. 

Licitante    

CNPJ  Insc. Estadual nº  

Endereço   

Cep.   Telefone (xx)- ___________ 

Celular (xx) _____________ E-mail  

Conta Corrente  Agência:  Banco:  

PROPOSTA DE PREÇOS  
Itens com exclusividade para MEI-ME-EPP (Art. 48, inciso I, Lei compl. 147/14).  

ITENS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÕES) UND. QTD. 
V. UNT.  

R$ 
V. TOTAL MARCA 

       

       

  VALOR PROPOSTA R$     

  

Valor Global da proposta: R$  ____(XX colocar valor por extenso XX). 

a) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/2002, da 

Lei nº 8.666/93, e às cláusulas do edital do Pregão Presencial nº ___/2020-PP-SEMADS-PMM. 

b) Propomos a execução do objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente edital e às suas especifi-

cações; 

c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;  

d) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados salários, encargos traba-

lhistas, previdenciárias e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das 

condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram–se inclusos nos preços ofertados. 

Local, XX de XXXXXX de 2020. 
 
 

Nome do representante legal: _______________________________________ 

RG e CPF: ________________ 

Carimbo do CNPJ
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ANEXO III- MODELO 
(papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
Edital do Pregão Presencial  n.º XXX/2020-PP-SEMADS/PMM.   
 
À _____(Entidade de Licitação)____ 
 
Prezados Senhores, 

 

(Empresa), por intermédio de seu representante legal o (a) sr. (a) XXXXXXXXXXXXX portadora da carteira de iden-

tidade nº  XXXXXXXXXXXXXXX e do CPF nº XX.XXX.XXX.-XX para fins do Edital do Pregão Presencial nº XX/2020-PP-

SEMADS-PMM, DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa  XXXXXXX(nome da empresa / CNPJ), 

e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro partic ipante 

potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 

ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com 

qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o PREGOEIRO ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável 

pela licitação, antes da abertura oficial das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

Local, XX de __XXXXXXXXX_ de 2020. 
 

_____________________________ 
(representante legal) 

RG e CPF Nº 
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ANEXO IV – Modelo de Declaração Dando Ciência  de Cumpre os Requisitos de Habilitação 

(papel timbrado da licitante) 
 

 
Declaração de Habilitação 

 

  Em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial n.º XXX/2020-PP-SEMADS-PMM, 

DECLARO (A) (MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro (imos) plenamente os requisitos de habilitação e atendo 

(emos) a todas as exigências do Edital, tendo assim condições para participação no presente certame. 

   Conforme dispõem o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

Observação: Em caso de ME ou  EPP ou MEI ou cooperativa  deve ser citada nesta declaração.  

 

 
 

(Local), xx de xxx de 2020. 
 

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

OU MEI ou COOPERATIVA.  
 

Data: 

Edital do Pregão Presencial  n.º ___/2020-PP-SEMADS-PMM.  

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº 

_________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de 

identidade nº. ___________ e de CPF nº. DECLARA, para fins do disposto do Edital do Pregão Presencial  nº. ____ PP-

SEMADS-PMM, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006; 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

(....) MEI, art. 18-A, § 1o, Lei Complementar nº 123/2006. 

(....) COOPERATIVA 

 
Local, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 2020. 

 
 

_______________________________ 
(assinatura) 

 
 
 
 
  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20128-2008?OpenDocument
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ANEXO VI  

 (papel timbrado da licitante) 
 

Modelos de Demais Declarações (Empregador Pessoa Jurídica) 
 

À Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  de Marituba/PA.  

 PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2020-PP-SEMADS-PMM, TIPO:  MENOR PREÇO POR ITEM.  

 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua --------------------------------------, nº 

-----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, 

em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial  de nº______, sob as penas da lei: 

                         

1- Declara de que contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que 

causar a PMM, a terceiros, por si, representantes ou sucessores.  

2- Declara de que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 

8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

3-Declara de que NÃO possui parentes até o 3º terceiro grau lotado na Prefeitura Municipal de Marituba/PA e de 

que, em seu quadro de pessoal e sócio, não possui servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo 

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93). 

4- Declara Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93.  

 5- Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especiais: 

 a)- (   ) Que possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras 

de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 

0042/2008, publicada em 11/06/2008). 

 b)- (   ) Que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas porta-

doras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no 

art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008). 

 6- Declara de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente certame. 

Local, ____/____/____ 

 

Nome e CNPJ da empresa: 
(nome do representante da empresa – RG e CPF) 

 (carimbar)  
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ANEXO VII  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2020- PP-SEMADS-PMM. 
Aos XXXXX  dias de XXXXXX do ano de 2020, O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 

01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, 

por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SE-

MADS, CNPJ 08.532.310/0001-69, sediada na Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 518, Centro, Marituba-

Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Sr.ª EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO, RG 

3498984-PC/PA e CPF  730.906.112-87, domiciliada e residente à Rua décima nona (LT. Parque das 

Palmeiras,10 QD 20), conjunto Parque das Palmeiras, CEP 67.200-000, Marituba/PA, considerando o 

resultado da licitação na modalidade de PREGÃO de nº XXXX/2020-PE-SEMADS-PMM, na forma Pre-

sencial, para REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo nº XXXXXXX-01-SEMADS-PMM, re-

solve registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a clas-

sificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo às condições previstas no 

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações, Decreto nº 7.892/13, Decreto nº 9.488/18de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com 

as disposições a seguir: 

 
1- DO OBJETO 
1.1.1. A presente Ata tem por objeto a Futura e eventual Locação de Veículos automotores, sem motorista e 
sem combustível, por quilometragem livre, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência de 

Desenvolvimento Social de Marituba/PA, conforme condições e especificações contidas no Termo de 
Referência e em seus Anexos. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada no Pregão Presencial - SRP nº XX/2020, 

ficam registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor (es), identificado 

(s) a seguir: 

Fornecedor     

CNPJ  Insc. Estadual nº  

Endereço   

Cep.   Telefone (xx)- ___________ 

Celular (xx) _____________ E-mail  

Conta Corrente  Agência:  Banco:  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNI-
DADE  

QUANTI-
DADE 

V. UNT R$ V. TOTAL 
R$ 

MARCA 

XX XXXXXXXXX XX XX XX XX XXX 

 
3. ÓRGÃO PARTICIPANTE 
3.1. A SEMADS será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, não existindo participante da 
Ata de Registro de Preços. 
3.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, não poderá sofrer as adesões de que trata o art. 
22 do Decreto nº 7.892/2013. 
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4. VALIDADE DA ATA 
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não po-
dendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata; 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-

dos no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover 

as negociações junto ao(s) fornecedor(es); 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveni-

ente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valo-

res praticados pelo mercado; 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original; 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. 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 com-

provantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de 

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

5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Ad-

ministração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador; 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

5.9. 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: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2 a pedido do fornecedor. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES 
Compete ao Órgão Gerenciador: 
6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP; 
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6.2. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; 
6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedo-
res, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantita-
tivos de contratação definidos; 
6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descumprimento do pactu-
ado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
6.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços registra-
dos; 
6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores; 
6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela decorrentes. 

 
7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obri-
gações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 
definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital; 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acrés-
cimo de que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993; 
7.3. A ata de Formação do Cadastro de Reserva deste pregão, emitida pelo sistema Comprasnet, contendo a 
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto nº 7.892, de 
2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ____(___) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

Local e data 
__________________________________ 
Representante legal do órgão gerenciador 
 
_______________________________________________ 
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2020-PP-SEMADS-PMM.  

CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM DE UM LADO, O MU-

NICÍPIO DE MARITUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E, DE 

OUTRO LADO, A EMPRESA XXXXXXXXXX, COMO MELHOR 

ABAIXO SE DECLARA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MARITUBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE-

SENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL, CNPJ 08.532.310/0001-69, sediada na Rua Antônio Bezerra Falcão, 518 

- Bairro Centro – Marituba, Estado do Pará, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pela 

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO, RG nº 3498984- 

PC/PA e CPF nº 730.906.112-87, domiciliada  e residente à rua décima nona (LT. Parque das Palmeiras,10 QD 20), conjunto 

Parque das Palmeiras, CEP: 67.200-000, Marituba/PA, e do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXX, 

instalada na XXXXXXXXX, bairro XXXXXX, XXXXXXX, CEP XXXXXXX, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXX, RG XXXXXPC/PA e CPF XXXXXXXXXX, domiciliado  e residente na XXXXXXXXXX, nº XXX, 

XXXXXX, XXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, tendo em vista o que consta no 

Processo Administrativo nº XXXXX-01-SEMADS-PMM, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, da Lei Complementar 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas 

alterações, mediante as cláusulas e condições  a seguir estabelecidas e ao edital do Pregão Presencial nº XXX/2020-PP-

SEMADS-PMM:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Locação de Veículos automotores, sem motorista e sem combustível, por 

quilometragem livre, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência de Desenvolvimento Social de 

Marituba/PA.    

1.2. O objeto contratado encontra-se definidos na tabela abaixo, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos 

e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes, nos seguintes termos: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES  UND. QUANTIDADE 
(A) 

PREÇO UNITÁRIO ¹ 
(B) 

PREÇO MENSAL² 
(B X 12) 

VALOR TOTAL³ 
(A x B x 12) 

MARCA 

1 ... ... ... ... ...   

2 ... ... ... ... ...   

VALOR GLOBAL    

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos omissos, 

aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado; 

2.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que o precedeu, seus 

anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial  N.º ___/2020-PP-

SEMADS-PMM.   

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS. 
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3.1. Os veículos deverão ser entregues, pela contratada em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato de ambas 

as partes, e mediante a ordem de fornecimento emitido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

de Marituba/PA. 

3.2. A contratada deverá entregar os veículos na sede da SEMADS, sito a Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 518, centro, 

Marituba-Pa, no horário de 8:00h às 14:00h, em dias de efetivo expediente.  

3.3.  Os veículos deverão ser entregues, limpos, abastecido, e em plenas condições de uso, de acordo com as normas de 

Trânsito.  

3.4.  Os veículos requisitados deverão estar devidamente licenciados, equipados e totalmente regularizados, de forma a 

atender todas as exigências do Código de Transito Brasileiro.  

3.5. Todos os veículos locados serão operados por servidores da SEMADS, devidamente habilitados, e deverão ser entregues 

juntamente com os respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV, devidamente atualizados. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

4.1. Constituem–se obrigações da CONTRATADA: 

4.1.1. O veículo, objeto da locação, deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e uso, com 

documentação atualizada, licenciado, sem franquia mensal de quilometragem, ter de no máximo 03 (três) de ano e 

modelo de fabricação corrente. 

4.1.2. A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preven-

tiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do fabricante (descrita no 

manual do veiculo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante 

os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam 

ou venham a incidir sobre a execução do Objeto deste termo de referência. 

4.1.3. Responsabilizar-se pela remoção e despesas de guinchos, se for o caso, bem como outras despesas relativas 

a transportes sinistrados. 

4.1.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Fiscal do Contrato 

na execução do mesmo.  

4.1.5. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à CONTRATANTE 

ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, bem como em caso de acidentes que possam ser 

vitimas seus empregados, prepostos ou servidores da SEMADS, durante a prestação dos serviços.  

4.1.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia autorização, por escrito, da 

CONTRATANTE. 

4.1.7. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados 

4.1.8. Dispor de meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular, e-mail) para relatar ocorrências e facilitar 

contatos entre o Fiscal do contrato e o Preposto da Contratada. 

4.1.9. O veículo permanecerá à disposição da contratante 24 (vinte quatro) horas por dia, mesmo não estando a 

serviço. 

4.1.10. A contratada disponibilizará veículos reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instru-

mento, em número suficiente para comportar eventuais substituições por indisponibilidade (incluídas as movimen-

tações para manutenções e revisões), de modo a garantir a continuidade do serviço, respeitado, todavia, o prazo 
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de 24 (vinte e quatro) horas fixado para substituições, contadas a partir da comunicação escrita feita pelo gestor do 

contrato. 

4.1.11. A contratada deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, 

serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e condutores, nos casos de defeitos e/ou acidentes, 

de modo a proporcionar atendimento imediato. 

4.1.12. A contratada deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de transito cometidas na 

condução do veículo locado e solicitar o reembolso dos valores junto à contratante. 

 4.2. Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

 4.2.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada. 

 4.2.2. Receber os veículos locados, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas neste instru

 mento. 

 4.2.3. Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 

 4.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento de veículos que estejam em 

 desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inade

 quados. 

 4.2.5. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o contraditório e 

 ampla defesa. 

 4.2.6. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias 

 à execução do contrato. 

 4.2.7. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do 

 contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 4.2.8. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela contra

 tante. 

 4.2.9. Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do presente instrumento; 

 4.2.10. Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com os serviços executados, quando em conformidade com o pre

 sente instrumento, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao pagamento. 

 4.2.11. Não permitir que os veículos locados sejam operados por servidores inabilitados. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1. A vigência do Contrato será até _____de ______de ______, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA SEXTA- DA INEXECUÇÃO E DOS CASOS DE RESCISÃO 

6.1. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconheci-

mento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 

6.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 

citada Lei; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência 

para a Administração; 
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III - judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos ser-

viços executado e aceitos pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, desde que garan-

tida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

I - advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o descumprimento do contrato e 

outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

II – multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e não 

entregues; 

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contra-

tuais ou norma da legislação pertinente; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos,  sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Nos termos 

do art. 7, Lei nº 10.520/02.  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos de-

terminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes 

de sua ação ou omissão. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega dos itens, mediante a apresentação 

da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente; 

8.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ 

apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo 

aqueles de filiais ou da matriz; 

8.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na 

proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito. 

8.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa ensejadora do impedimento; 

8.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal 

e trabalhista.    

CLÁUSULA NONA - DO VALOR  

 O valor total da presente avença é de R$ XXXXX  (____________), a ser pago de forma proporcional, conforme autorizações 

expedidas pela Administração e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos da proposta adjudicada; 
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CLÁUSULA DÉCIMA– DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente designado para 

tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o previsto no Termo de Referência, na 

proposta da CONTRATADA, no contrato, e no instrumento convocatório.  

10.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador 

dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.  

10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer 

irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza 

técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.  

10.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-

se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64 e pago pela contra-

tante à contratada pela seguinte dotação orçamentária: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse 

da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas: 

I – Unilateralmente pela CONTRATANTE: 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 

seu objeto, nos limites permitidos por lei; 

II- Por acordo das partes: 

a) Quando necessária a modificação da execução dos serviços ou do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstância superveniente, mantido 

o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem correspon-

dente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 

c) Nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que serão tratados de acordo com a legislação vigente e exigirão 

detida análise econômica para a avaliação de eventual desequilíbrio econômico–financeiro do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1°, do art. 65, da 

Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2°, II, do mesmo artigo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-  DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

14.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente 

comprovadas, da ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos 

preços praticados no mercado.  
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14.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório;  

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba-SEMADS, será apurado em processo apartado, devendo 

ser observado o que determina a alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PRORROGAÇÃO  

15.1. Poderá haver prorrogação do (s) contrato (s) em conformidade com o disposto no art. 57,   da Lei nº 8.666/93. 

15.2. A prorrogação de prazo que advir deste contrato deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela auto-

ridade competente. Conforme dispõe o § 2º, Lei nº 8.666/93.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO, DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO DE PREÇOS  

16.1. Os preços serão fixos por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, admitindo -se 

após este período, o reajuste com base no IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.  

16.2. O valor mensal contratado poderá ser repactuado, observado o interregno mínimo de um ano de vigência do contrato.  

16.3. Se a regulamentação legal, acerca de indexação de contratos celebrados pelo setor público, for alterada, prevalecerão 

os novos dispositivos legais.  

16.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, 

quando ocorridas durante a execução dos contratos, de comprovada repercussão no preço contratado, implicarão na revisão 

destes para mais ou para menos, conforme o caso.  

16.5. Os preços serão passíveis de revisão, a qualquer momento, para mais ou para menos, mediante demonstração por 

parte da CONTRATADA da maior onerosidade dos encargos necessários à execução do objeto, decorrente de fato excepci-

onal ou imprevisível, estranho à vontade das partes, de forma justificada e por escrito, utilizando estudos técnicos devidamente 

documentados.  

16.6. A CONTRATADA deverá encaminhar os pedidos de reequilíbrio por escrito, juntamente com os documentos comproba-

tórios, os quais serão analisados pela CONTRATANTE, que deverá se pronunciar pela aceitação total, parcial ou ainda, pela 

rejeição do pedido, em até 10 (dez) dias úteis da entrega do documento devidamente protocolado.  

16.7. As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publi-

cadas no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 

17.1. A contratada deverá encaminhar a unidade gestora do contrato com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis do 

termo final, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a indicar o condutor no prazo legal, por parte dos 

condutores, de interpor recursos. 

17.2. Nos casos em que a SEMADS não for notificada dentro do prazo supracitado, a contratada se responsabilizará integral-

mente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadas decor-

rentes de infrações. 

17.3. A contratada deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução dos 

veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto a SEMADS, mediante apresentação de comprovante de pagamento, 

caso não seja efetuado diretamente pelo condutor; 

17.4. Caso a indicação do condutor não seja realizada dentro do prazo legal, a SEMADS arcará com o pagamento da multa 

por não identificação do condutor.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS AVARIAS 

18.1. As avarias serão classificadas quanto às ocorrências de trânsito, envolvendo veículos automotores ou não, vandalismos, 

acidentes fortuitos e danos causados por fenômenos da natureza. 

18.2. Nos casos em que a responsabilidade pelas avarias for de responsabilidade de terceiros, vandalismo, acidentes fortuitos 

e danos causados por fenômenos da natureza, a gestora do contrato comunicará a Contratada por escrito, anexando cópia 

do boletim de ocorrência policial, cessando automaticamente a responsabilidade da Contratante. 

18.3. Caso a avaria seja de responsabilidade do condutor da Contratante, a gestora do contrato comunicará a Contratada, 

por escrito, anexando cópia do boletim de ocorrência policial, cabendo o reembolso da avaria, desde que seja apresentado 

dentro do prazo de 96 (noventa e seis) horas do fato ocorrido e com no mínimo de três (três) orçamentos de empresas 

especializadas, constando número do CNPJ, a assinatura do responsável e a expressa autorização do gestor do contrato 

para a realização dos serviços de recuperação. 

18.4. Os reembolsos solicitados que estiverem em desacordo com o estabelecido não serão aceitos, sendo devolvidos à 

Contratada, por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO LICENCIAMENTO E NORMAS DE TRÂNSITO 

19.1. A Contratada deverá arcar com todas as despesas referentes ao licenciamento, emplacamentos, taxas, impostos dos 

veículos. 

19.2. No ato da entrega dos veículos, a Contratada deverá providenciar a entrega do original do CRLV de cada veículo.  

19.3. Os veículos deverão possuir todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo COTRAN e estar em conformidade com 

a legislação vigente. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO ABASTECIMENTO 

A Contratante abastecerá todos os veículos da Contratada, desde que estejam autorizados pela unidade gestora do contrato.  

 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DOS PERÍODOS DE TRABALHO 

Todos os veículos deverão possuir quilometragem livre e ficar à disposição da contratante 24 (vinte e quatro) horas por dia.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 

22.1. As manutenções corretivas e preventivas dos veículos locados serão procedidas pela Contratada, inclusive lavagens, 

lubrificação e reparos, nestes incluídos os pneus, tapeçaria e vidraçaria quando os veículos não estiverem à disposição da 

Contratante, de acordo com o plano aprovado pela mesma, A manutenção preventiva será obrigatória e realizada periodica-

mente. 

22.2. Os veículos deverão estar em perfeitas condições de utilização, hodômetro e velocímetro em funcionamento e com 

seus acessórios de segurança em condições de uso; 

22.3. A empresa CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de conservação e em ótimas condições de segurança 

os veículos locados, devendo os mesmo estar em fiel obediência a Legislação de Trânsito (Lei nº 9.503/97, de 23.09.97 

alterada pela Lei nº 12.619, de 2012, Lei nº 13.281, de 2016) – Código de Trânsito Brasileiro podendo a CONTRATANTE 

sempre que julgar necessário, exigir a substituição dos mesmos;   

 22.4. A manutenção e reparo dos veículos, inclusive substituição de pneus, câmaras, peças e acessórios, serviços de bor-

racharia, balanceamento, alinhamento, será de responsabilidade da empresa CONTRATADA, bem como substituir de ime-

diato, qualquer veículo locado danificado, no local da ocorrência, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas sem ônus 

para a CONTRATANTE; 
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22.5. A Contratada é responsável direta e exclusivamente, pelos veículos em perfeitas condições, respondendo diretamente 

pelos danos que, por si seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar à Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, ao patrimônio público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade pela 

fiscalização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO SEGURO DO VEÍCULO  

23.1. A contratada deverá manter seguro total do veículo locado em plena vigência durante todo o prazo da locação, inclusive 

na prorrogação deste contrato, se houver; 

23.2.  Prestar assistência permanente e local sem ônus para o locatário;  

23.3.  Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e  preventiva, a locadora fica obrigada a substituir 

imediatamente o veículo por outro nas mesmas características técnicas contidas neste instrumento e condições contratadas, 

de modo a garantir a continuidade do serviço. 

23.4. É de responsabilidade exclusiva do locador o pagamento do IPVA e Seguro do veículo.  

CLÁUSULA VIGÉSMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO  

24.1. A contratada responsabiliza-se por subcontratações ou cometimento a terceiros, de partes ou totais que se fizerem 

necessárias, na execução do objeto deste contrato, sem prejuízos das responsabilidades contratuais e legais. Conforme 

dispositivo legal, artigo 78, VI, da Lei 8.666/93. 

 24.2. A contratada responde perante a contratante pela execução total do objeto contratado, e não há qualquer relação entre 

a contratante e a subcontratada, de modo que, também, pelos atos ou omissões desta, ela é plenamente responsável, per-

manecendo a responsabilidade originária da contratada inalterada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA-  DO FORO, PUBLICAÇÃO E FORMALIDADES 

25.1. Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas federais 

e municipais disciplinados a matéria. 

25.2. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser enten-

dida como aceitação, novação ou precedente. 

25.3. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura, na imprensa e no Portal do Jurisdicionados do Tribunal de 

Contas do Município. 

25.4. Fica eleito o Foro da comarca de Marituba, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não 

sejam dirimidas amigavelmente. 

25.5. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 03 

(três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas 

abaixo. 

(LOCAL), XX de XXXXXX de XXXX. 
EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO  

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

CONTRATANTE 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ XXX.XXX/XXXXX 
CONTRATADA 

TESTEMUNHA: 
1._________________________________________________       2___________________________________________________ 
NOME:                                                                                               NOME:  
CPF:                                                                                                  CPF:  
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