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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/808 - PMC 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - PMC 

 

EDITAL - REGISTRO DE PREÇO  

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA, através da Secretaria 

Municipal de Suprimentos e Licitações, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma 

da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, da Lei 

Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 

aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação para Registro de Preço na 

modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.  

  DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  

DIA: 07 de junho de 2022  

HORÁRIO: 10:30 (dez e trinta) horas (horário de Brasília/DF)  

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br  

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

SEÇÃO I – DO OBJETO  

1. A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de 

Pessoa Jurídica para a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (Hatch, Sedan, Utilitário, 

Caminhote, Ambulância, Ônibus, Caminhões aberto e fechado, e Máquinas Pesadas) 

em caráter Continuado e Eventual para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Colares, suas Secretarias e Fundos. 

1.1.  Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

Portal de Compras Públicas e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 

últimas.  

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é ESTIMADA em R$ 5.830.040,34 

(Cinco milhões oitocentos e trinta mil, quarenta reais e trinta e quatro centavos), 

conforme o Mapa Comparativo de Preços realizado conforme cotação de preços apensa nos 

autos do processo administrativo nº 2022/808 - PMC. 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3. Poderão participar deste Pregão a empresa que atender a todas as exigências deste Edital e 

seus Anexos, observadas as subcondições abaixo, previamente no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br       

3.1. Para itens de AMPLA CONCORRÊNCIA, quaisquer interessadas que se enquadrem nas 

disposições estabelecidas nesta condição; 

3.2. Para itens EXCLUSIVOS E/OU COTA RESERVADA, apenas as microempresas e 

empresas de pequeno porte, em cumprimento ao art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 

123/2006, desde que se enquadrem nas disposições estabelecidas nesta condição 

3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando- se a respeito do funcionamento 

e regulamento do sistema.  

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou a PMC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4. Não poderão participar deste Pregão:  

4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a PMC, 

durante o prazo da sanção aplicada;  

4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação;  

4.3. Empresário impedido de licitar e contratar com este órgão, durante o prazo da sanção 

aplicada;  

4.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 

8º, V, da Lei nº 9.605/98;   

4.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 

8.429/92;  

4.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  

4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico 

acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.   

4.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

4.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 

objeto deste Pregão;  

4.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou 

incorporação;  
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4.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum;  

4.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  

SEÇÃO IV – DA VISTORIA  

5. Não se exigirá que a licitante realize vistoria para a Prestação dos Serviços.  

SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

6. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e 

horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.  

6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total 

ofertado para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto.  

6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do Edital.  

6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que 

não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos.  

6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 

art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.  

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 

da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao 

direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.  

7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  

7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, 

sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  

7.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente encaminhados.  

7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 10.024/2019, 

irá perdurar por mais de um dia.  
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7.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 

mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da 

oferta de lances.  

8. As propostas terão validade de 60 (Sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 

hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.  

10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

11. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema/pregoeiro ou de sua desconexão.  

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  

13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas 

do horário e valor consignados no registro de cada lance.  

15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

no sistema.  

16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.  

17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.  

18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração.  

19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja manifestamente inexequível.  

20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 

após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

22. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o ABERTO, assim definido no inciso I art. 

31º do Decreto nº 10.024/2019.  

22.1. A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado 

nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.  

22.2. O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, 1% (um por 

cento), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que 

cobrir a melhor oferta.  

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

23. Este Pregão submete-se às regras relativas a Lei Complementar nº 123/2006.  

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO  

24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste edital.  

24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelas demais licitantes.  

SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

25. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao 

último lance, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado de a convocação 

efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Compras públicas.  

26. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 

técnicas do objeto.  

26.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal deste órgão ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão.  

26.2. Não serão aceitas propostas com valor unitário dos itens que compõe lote, 

valor total do lote e valor global superior ao estimado ou com preços 

manifestamente inexequíveis.  

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


 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

26.2.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor 

global quanto os valores unitários estimativos da contratação.  

26.2.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

26.2.3. Deverá conter na proposta o ano e a marca do veículo, sob pena de 

desclassificação da proposta.  

   

26.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 

apontadas pelo Pregoeiro.   

27. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, 

será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.  

28. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação 

o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.  

29. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora.  

30. Não é obrigatória a apresentação de proposta para todos os Item, porém cada lote que a 

licitante deseja concorrer deverá apresentar proposta para todos os itens. 

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO  

31. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a 

proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico do compras públicas, até a data e 

horário marcados para a abertura da sessão pública.  

31.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;  

31.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  

32. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 

empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.  

33. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 

certame, e as licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 

deverão apresentar documentos, conforme o decreto nº 10.024/2019, que supram tais 

exigências a habilitação das licitantes e será realizada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos:  

35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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35.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

35.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

35.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento (RG E CPF) comprobatório de seus administradores;  

35.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, 

filial ou agência;  

35.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores;  

35.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País;  

35.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

35.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

35.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  

35.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

35.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

35.2.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

35.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 
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35.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da 

Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.  

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

35.3.1. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, ou Recuperação 

Judicial, ou Liquidação Judicial, ou de Execução Patrimonial, conforme o caso, 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto 

na própria certidão, ou, na omissão desta expedida a menos de 90 (noventa) dias 

antes da data de abertura da sessão pública desta licitação; 

35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta;  

35.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

35.3.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social.  

35.3.2.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante  

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

35.3.3. As empresas, que apresentarem resultado inferior a 1(um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da contratação ou do item pertinente. 

35.3.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 
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35.3.4.1 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial; 

35.3.4.2 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 

35.3.4.3 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006: 

a) Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

ou 

b). Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

c)  Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 

d) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

35.3.5 O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração 

Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita 

Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo 

gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED). 

35.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em 

características compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, o Pregoeiro poderá ainda exigir notas fiscais e/ou contratos 

firmados para comprovação do mesmo;  

34. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 

para verificar as condições de habilitação das licitantes.  

35. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no 

Edital e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
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deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao 

último lance.   

35.1. Os documentos remetidos por meio do sistema Compras Pública poderão ser 

solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser 

estabelecido pelo Pregoeiro.  

35.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados a Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitações, da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, localizado à Tv. 16 de 

novembro, s/nº, Centro, CEP: 68.785-000, Colares/PA. 

35.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 

nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.  

35.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 

juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de 

títulos e documentos.  

35.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 

também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em 

cartório de títulos e documentos.  

35.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 

emitidos somente em nome da matriz.  

35.6. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 5 (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.  

35.6.1. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da 

divulgação do resultado da fase de habilitação.  

35.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 

Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação 

de justificativa.  

36. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcomissão anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação.  

SEÇÃO XIII – DA AMOSTRA  

37. Não se exigirá apresentação de amostra para o objeto ora pretendido.  
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SEÇÃO XIV – DO RECURSO  

40. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recurso.  

40.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 

o objeto à licitante vencedora.  

40.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema.  

40.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 

do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as 

demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via 

sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.  

41. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica à vista dos autos 

do Processo Administrativo 2022/808 – PMC, referente ao Pregão Eletrônico nº 

007/2022, franqueada aos interessados.   

42. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente.  

43. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

44. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.  

45. A homologação deste Pregão compete à Prefeita Municipal.  

46. O objeto deste Pregão será adjudicado às licitantes vencedoras dos respectivos itens.  

SEÇÃO XVI – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

47. Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contado da homologação, o Órgão Gerenciador, convocará o licitante classificado em 

primeiro lugar e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do 

primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura 

da ata de registro de preços.  

48. A PMC convocará formalmente o licitante classificado em primeiro lugar, para 

assinatura da ata de registro de preços. 

49. No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, não comparecer 

ou se recusar a assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas neste 
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Edital e seus anexos, o Pregoeiro poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com o 

licitante seguinte antes de efetuar seu registro. 

50. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

51. A validade da ata de registro de preços proveniente deste Pregão será de 12 (doze) 

meses, contados da data da sua assinatura. 

52. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA, localizada na Tv. 16 de novembro, 

S/Nº, Centro, CEP: 68.785 -000 - Colares/PA, é o Órgão Gerenciador responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento 

da ata de registro de preços dele decorrente.  

53.   O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA. 

53.1.1 São participantes os seguintes órgãos: 

53.1.2 Secretaria Municipal de Assistência Social. 

53.1.3 Secretaria Municipal de Saúde. 

53.1.4 Secretaria Municipal de Educação. 

53.1.5 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

54. Poderá utilizar-se da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA - Órgão Gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013. 

55. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES  

56. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com este município e será descredenciada 

no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 10% (dez por cento) 

do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:  

56.1. Cometer fraude fiscal;  

56.2. Apresentar documento falso;  

56.3. Fizer declaração falsa;  

56.4 Comportar-se de modo inidôneo;  

   56.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 

95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

56.5. Não assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido; 
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56.6. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;  

56.7 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;  

56.8. Não mantiver a proposta.  

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

57. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição 

a ser enviada no sistema do portal do Compras publicas ou para o endereço eletrônico 

cpl@colares.pa.gov.br, até as 13 horas, no horário oficial de Brasília-DF.  

58. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 

(dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.   

59. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas.  

60. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da sessão pública, no sistema do Comprasnet ou para o 

endereço eletrônico cpl@colares.pa.gov.br. 

61. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de 

esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.  

62. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados.  

SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS  

63. A Prefeita Municipal de Colares/PA, compete anular este Pregão por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 

inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 

fundamentado.  

63.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.  

63.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 

ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

64. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 

fins de classificação e habilitação.  

65. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  
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65.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste 

Pregão.  

66. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto 

de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-

se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.  

67. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.  

68. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, prevalecerão 

as últimas.  

69. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência 

deste órgão, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.  

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS  

70. É parte integrante deste Edital o seguinte anexo:  

70.1. Anexo I - Termo de Referência.  

70.2. Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preço. 

70.3. Anexo III – Minuta de Contrato. 

SEÇÃO XXI – DO FORO  

71. Fica eleito o Termo Judiciário de Colares - PA, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

COLARES/PA, 24 de maio de 2022. 

 

 

 

ALTENBERG MARTINS DE LIMA 

Pregoeiro 

Portaria n.º 002/2022 - PMC 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO: 

1.1.  Este Termo de Referência tem por objetivo a Contratação de Pessoa Jurídica para a 

Locação de Veículos (Hatch, Sedan, Utilitário, Caminhote, Ambulância, Ônibus, Caminhões 

aberto e fechado, e Máquinas Pesadas) em caráter Continuado e Eventual para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Colares, suas Secretarias e Fundos. 

1.2. As Locações, objeto do presente Termo, deverão ser prestados sob a modalidade 

continuada e eventual. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. Justifica-se a locação de veículos, objeto deste Termo, devido a insuficiência de 

veículos integrantes do patrimônio municipal, e em decorrência do processo realizado pela 

gestão para locação de veículos não está no momento atendendo a administração na sua 

necessidade plena, ocorrendo lacunas na sua execução, e ainda, a extrema necessidade de 

complementação da frota para dar apoio das atividades técnico-administrativas, a eventos 

promovidos pelos entes municipais, no transporte de documentos e servidores no 

cumprimentos de suas atividades laborais, no transporte de pacientes com urgência e 

emergência para atendimento em outro município, no serviço de limpeza de vicinais e vias 

urbanas, de lotes e vias públicas, retirada de entulhos, transporte de aterro para contenção, 

transporte e de outros materiais correlatos à administração e ao bom funcionamento dos 

órgãos e entidades além de outras rotinas correlatadas à administração, reduzindo, assim, o 

descompasso entre a quantidade reduzida de veículos e a crescente demanda de requisições. 

3 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

3.1 Os serviços de locação de veículos, objeto do presente termo, deverão ser prestados nas 

modalidades de Locação Continuada e Locação Eventual, conforme a necessidade da 

Prefeitura Municipal de Colares/PA e demais Secretarias e Fundos. 

3.1.1. DA LOCAÇÃO CONTINUADA: 

a) Por locação continuada entende-se o serviço de locação de veículos cuja forma contratual 

seja estabelecida em quantidades e valores mensais fixos. A quantidade e os tipos de 
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veículos serão definidos pela CONTRATANTE, enquanto que os valores correspondentes 

ao pagamento mensal do veículo serão aqueles definidos pela licitante vencedora em sua 

proposta final/consolidada. 

3.1.2. DA LOCAÇÃO EVENTUAL: 

a) Por Locação eventual entende-se o serviço de locação de veículos cuja forma de 

contratação seja estabelecida através do pagamento de diárias/hora e ou frete. A quantidade 

e os tipos de veículos serão definidos pela CONTRATANTE, enquanto que os valores 

correspondentes ao pagamento das diárias/horas e ou frete do veículo serão aqueles 

definidos pela licitante vencedora em sua proposta final/consolidada. 

b) As quantidades de diárias/horas e ou frete, relativos à locação eventual, serão definidas 

pela CONTRATANTE, conforme sua necessidade.  

4 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE: 

4.1. A quantidade ESTIMADA a ser adquirida, é fixada de acordo com este Termo de 

Referência. 

4.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima 

estimada de fornecimento estabelecida neste Termo de Referência. 

4.3. Em caso de Licitação utilizando o Sistema de Registro de Preço, a existência de preços 

registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 

facultada a realização de licitação especifica ou a contratação direta para a aquisição 

pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal n° 8.666/93, mediante fundamentação, 

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCAÇÃO CONTINUADA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QUANT. 

(Mês/Hora/

Km). 

QUANT. 

DE 

VEÍCULOS 

V. UNIT. 

 

V. TOTAL 

 

01 Configuração mínima do 

veículo: VEICULO 

MÊS 12 10 4.523,00 45.230,00 
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HATCH, TIPO 

PASSEIO, no mínimo, 04 

portas, equipado com ar 

condicionado, direção 

hidráulica, vidro elétrico e 

trava elétrica, capacidade 

para 05 pessoas (incluindo 

o condutor), bicombustível 

(gasolina e/ou álcool), com 

quilometragem livre, com 

Rádio/CD/MP3, 

manutenção do veículo por 

conta da contratada. 

Motorista e Combustível 

por conta da contratante. 

Ano de fabricação, 

Marca e Modelo 

02 

Configuração mínima do 

veículo: VEICULO DE 

REPRESENTAÇÃO 

EXECUTIVO SEDAN, 

no mínimo 2.0, 140 

cavalos no mínimo, 04 

portas, equipado com ar 

condicionado, direção 

hidráulica, vidro elétrico e 

trava elétrica, capacidade 

para 05 pessoas (incluindo 

o motorista), 

bicombustível (gasolina 

e/ou álcool), com freios 

ABS com EBD, Airbag 

duplo (no mínimo), com 

quilometragem livre, som 

com Rádio/CD/MP3, 

manutenção do veículo por 

conta da contratada. 

Motorista e Combustível 

por conta da contratante. 

Ano de fabricação, 

Marca e Modelo 

MÊS 12 02 5.875,00 11.750,00 
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03 

Configuração mínima do 

veículo: Locação de 

caminhonete c/escada 

giratória, base giratória de 

360º, escada principal em 

aço e madeira com apoio 

frontal, alcance vertical 

aproximadamente de 8,00; 

9,00 e 10,00 metros 

(escada + carroceria) 

incluso suporte para escada 

auxiliar, manutenção por 

conta da contratada. 

Motorista e combustível 

por conta da contratante.  

MÊS 12 01 10.100,50 10.100,50 

04 

Configuração mínima do 

veículo: Veículo 

Utilitário tipo PICK-UP 

LEVE, 02 (duas) portas, 

cabine simples, não 

inferior a 100 cavalos, ar 

condicionado, direção 

hidráulica, vidros elétrico e 

trava elétrica, total flex 

(gasolina e álcool) com 

freios ABS, câmbio com 

05 marchas à frente e uma 

à ré, protetor motor e 

câmbio, protetor de 

caçamba, jogo de tapetes, 

roda padrão mínimo aro 

R14, capacidade mínima 

de carga de 700 Kg e 

demais equipamentos 

exigidos pelo CONTRAN, 

som com Rádio/CD/MP3, 

manutenção do veículo por 

conta da contratada. 

Combustível e motorista 

por conta da contratante. 

Ano de fabricação, 

Marca e Modelo 

MÊS 12 02  7.063,25 14.126,50 

05 

Configuração mínima do 

veículo:  Veículo 

utilitário tipo 

CAMINHONETE/PICK-

UP 4X4, com 04 (quatro 

portas), com combustível a 

óleo diesel, potência 

mínima de 120 cavalos, 

MÊS 12 02 11.150,75 22.301,50 
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cilindrada mínima de 

2.000 m3, com direção 

hidráulica, ar 

condicionado, vidros 

elétricos, trava elétrica, 

transmissão de 05 (cinco) 

velocidades à frente e 1 

(uma) a ré, tração 4x2 e 

4x4 intercalada, com 

capacidade de carga no 

mínimo 1.000kg, com 

capacidade para 05 

passageiros , som com 

Rádio/CD/MP3, 

manutenção do veículo por 

conta da contratada. 

Combustível e motorista 

por conta da contratante. 

Ano de fabricação, 

Marca e Modelo 

06 

Configuração mínima do 

veículo: MINIVAN, no 

mínimo motor 1,8 130 cv 

no mínimo, 02 portas 

dianteira com vidro 

elétrico, 02 portas de 

correr para passageiro, 

porta desembarque traseiro 

(02 folhas), equipado com 

ar condicionado, direção 

hidráulica, trava elétrica, 

capacidade para 07 pessoas 

(incluindo o condutor), 

bicombustível (gasolina 

e/ou etanol), com 

quilometragem livre, som 

com Rádio/CD/MP3, 

Alarme com fechamento 

de portas e vidros. 

Manutenção do veículo 

por conta da contratada. 

Combustível e motorista 

por conta da contratante. 

MÊS 12 02 8.950,00 17.900,00 

07 

Configuração mínima do 

veículo: Veículo utilitário 

tipo VAN, manutenção 

do veículo por conta da 

contratada. Combustível 

e motorista por conta da 

contratante, fabricação 

MÊS 12 03 13.172,50 39.517,50 
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nacional, para 16 lugares a 

diesel, motos 2.3 com 

potência de 127 cavalos, 

na cor branca, com as 

especificações: ar 

condicionado, vidros 

elétricos nas portas 

dianteiras, trava elétrica, 

com retrovisores elétrico, 

banco com motorista com 

regulagem de altura, apoio 

de cabeça nos banco 

dianteiros, banco do 

passageiro bi posto, brake 

light, cinto de segurança 

dianteiros laterais retrateis 

com regulagem de altura, 

conta-giros, cambio no 

painel, desembaçador com 

ar quente, direção 

hidráulica, faixa nas 

colunas, faróis com 

regulagem elétrica de 

altura, filtro com 2ª 

geração, filtro com pré 

aquecimento, freio a disco 

nas 4 rodas, janela 

corrediça 2ª fila, kit 

preparo do motor, mola 

traseira bilamina e 

motorização 2.3, som com 

Rádio/CDMP3 e demais 

equipamentos obrigatórios 

exigidos pelo COTRAN. 

Ano de fabricação, Marca 

e Modelo. 
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08 

Configuração mínima do 

veículo: Veículo SUV 

COMPACTO, 

manutenção do veículo 

por conta da contratada. 

Combustível e motorista 

por conta da contratante. 

Itens essenciais no veículo: 

Sistemas VSA, HSA, ESS 

e TPMS, exclusivo sistema 

de suspensões, luzes de 

rodagem diurna (DRL) em 

LED, Câmera de marcha a 

ré, multivisão, 

Transmissão automática 

CVT e direção elétrica 

progressiva Magic Seat – 

exclusivo sistema de 

configuração modular dos 

bancos.  

MÊS 12 01 7.940,54 7.940,54 

09 

Configuração mínima do 

veículo: 

MOTOCICLETA, para 

uso em terrenos urbanos, 

rurais e estrada, com motor 

1 cilindro, 4 tempos, 

arrefecido de ar, com no 

mínimo 125 cilindradas e 

potência mínima de 11 cv, 

combustível: gasolina, 

partida elétrica e demais 

equipamentos obrigatórios 

exigidos pelo CONTRAN. 

Manutenção por conta 

da contratada, 

combustível e 

motociclista por conta da 

contratante. 

MÊS 12 10 2.720,83 27.208,30 

 

ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCAÇÃO EVENTUAL: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QUANT. 

(Mês/Hora/

Km). 

QUANT. 

DE 

VEÍCULOS 

V. UNIT. 

 

V. TOTAL 

 

10 

Configuração mínima do 

veículo:   

ÔNIBUS COMUM DE 52 

LUGARES (no mínimo), 

KM 3.000 02 6,69 20.070,00 
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com motorista e 

manutenção por conta da 

contratada, Combustível 

por conta da contratante. 

Garantindo um translado 

mínimo de 50 km. Os 

ônibus deverão possuir 

todos os equipamentos de 

segurança exigidos pelo 

COTRAN, devendo arcar 

com todos os ônus 

decorrentes da contratação 

de pessoal. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo. 

11 

Configuração mínima do 

veículo: ÔNIBUS 

COMUM DE 30 

LUGARES (no mínimo), 

com motorista e 

manutenção por conta da 

contratada, Combustível 

por conta da contratante, 

garantindo translado 

mínimo de 50km. Os 

ônibus deverão possuir 

todos os equipamentos de 

segurança exigidos pelo 

COTRAN, devendo arcar 

com todos os ônus 

decorrentes da contratação. 

Ano de fabricação, Marca 

e Modelo 

KM 3.000 02 6,10 18.300,00 

12 

Configuração mínima do 

veículo: CAMINHÃO 

DE LIXO, para coleta de 

lixo heterogêneo 

domiciliar, com coletor 

compactador de resíduos, 

com capacidade 

aproximada para 12 m³ de 

lixo compactado e 1,85 m³ 

de lixo solto na boca da 

carga, com combustível 

movido à óleo diesel, 

potência mínima de 196 

cv, cilindrada mínima de 

4.500 m³, ano e modelo de 

2018 em diante, fabricação 

nacional, com motorista e 

HORA 1.000 01 299,67 299.670,00 
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manutenção por conta da 

contratada e 

Combustível por conta 

da contratante. 

13 

Configuração mínima do 

veículo:  Locação de 

veículos apropriados 

para transporte de água 

potável através de 

CAMINHÃO PIPA, com 

capacidade mínima de 

10.000 litros. com 

motorista e manutenção 

por conta da contratada e 

Combustível por conta da 

contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo de 2018 em 

diante. 

HORA 350 01 183,39 64.186,50 

14 

 Configuração mínima do 

veículo: CAMINHÃO 

COM CAÇAMBA, 

fabricação nacional, com 

quilometragem livre. O 

caminhão deverá ser no 

modelo TRUCK, com 

chassis reforçado, 

contendo todas as 

especificações de 

sinalização exigidas pelo 

COTRAN, com todos os 

acessórios recomendados, 

itens de segurança, caixas 

de ferramentas, pára-

choque traseiro, socorro, 

estepe, faixas reflexivas 

para trânsito urbano. O 

veículo deverá possuir 

motor a diesel, com 

potência mínima de 250 

cavalos, com 03 (três) 

eixos e peso bruto total de 

aproximadamente 26.000 

kg, e capacidade para 

transporte de 2 (duas) 

pessoas mais o motorista. 

A caçamba para caçamba 

basculante deverá possuir 

capacidade de 

aproximadamente  5m³, 

HORA 4.000 06 192,83 771.320,00 
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confeccionada em chapa 

de aço carbono com 

espessura do assoalho em 

chapa de aço carbono com 

espessura do assoalho em 

chapa de 1/4 , chassi em 

chapa de 5/16", sistema de 

ação indireta acionado por 

dois pistões de 7", devendo 

possuir aproximadamente 

3600 centímetros de 

largura e 585 centímetros 

de altura. A contratada 

deverá entregar o veículo 

em perfeitas condições de 

uso e segurança, com 

documentação atualizada e 

regularizada junto ao 

DETRAN-PA, com seguro 

total para cobertura de 

colisão, furto, incêndio, 

prevendo em especial 

pagamento de danos contra 

terceiros, morte, invalidez 

de passageiros e terceiros e 

assistência de 24 (vinte e 

quatro) horas, com uso de 

guincho, com 

quilometragem livre, com 

motorista e manutenção 

por conta da contratada 

e Combustível por conta 

da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo 

15 

Configuração mínima do 

veículo: LOCAÇÃO DE 

CAMINHÃO, 

CAÇAMBA TOCO 

basculante, capacidade 

caçamba mínima de 16 m³, 

veículo em perfeitas 

condições de uso. com 

motorista e manutenção 

por conta da contratada 

e Combustível por conta 

da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo 

HORA 4.000 06 138,48 553.920,00 
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16 

Configuração mínima do 

veículo: CAMINHÃO 

TOCO (OU SEMI-

PESADO) COM 

CARROCERIA 

ABERTA, O caminhão 

com eixo simples na 

carroceria, e rodagem 

simples, com capacidade 

de até 06 toneladas, peso 

bruto máximo de 16 

toneladas e comprimento 

aproximado de 14 metros. 

O caminhão deverá possuir 

todos os equipamentos de 

segurança exigidos pelo 

CONTRAN. Caberá a 

contratada devendo arcar 

com todos os ônus 

decorrentes da contração 

de pessoal. com motorista 

e manutenção por conta 

da contratada e 

Combustível por conta 

da contratante. 

HORA 1.000 01 177,33 177.330,00 

17 

Configuração mínima do 

veículo: CAMINHÃO 

TRUCK (OU PESADO) 

COM CARROCERIA 

ABERTA, O caminhão 

com eixo simples na 

carroceria, e rodagem 

simples, com capacidade 

de até 12 toneladas, peso 

bruto máximo de 23 

toneladas e comprimento 

aproximado de 14 metros. 

O caminhão deverá possuir 

todos os equipamentos de 

segurança exigidos pelo 

CONTRAN. Caberá a 

contratada devendo arcar 

com todos os ônus 

decorrentes da contração 

de pessoal. com motorista 

e manutenção por conta 

da contratada e 

Combustível por conta 

da contratante. 

HORA 1.000 01 246,64 246.640,00 
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18 

Configuração mínima do 

veículo: CAMINHÃO DE 

CARGA (TIPO BAÚ) 

Veículo utilitário, cor 

branca, com demais itens 

abaixo e todos os 

acessórios exigidos pelo 

CONTRAN. Com as 

seguintes especificações: 

alarme antifurto rádio Cd 

Player 

MP3/USB/Bluetooth. 

Apoios de cabeça nos 

bancos dianteiros; Cintos 

de segurança dianteiros 

laterais retráteis; Câmbio 

manual; Direção hidráulica 

ou elétrica; Ar-

condicionado Injeção 

Eletrônica; Combustível: 

Diesel; Tanque de 

combustível de no mínimo 

60 litros; motor com 

potência mínima: 120 cv; 

Emplacado e licenciado. 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA DO BAÚ 1. 

BAÚ: Capacidade de 

Carga Útil (Lotação) 

mínimo: 12.000 Kg; porta 

traseira em duas folhas, do 

teto ao piso inferior com 

abertura por eixos 

verticais. As folhas das 

portas traseiras deverão ter 

abertura total mínima de 

260° e ter fixadores para 

manter a abertura máxima; 

Comprimento total 

mínimo: 3.000 m; Largura 

externa mínima: 1.800 m; 

Altura mínima 2.100 m 

(piso até o teto); Sobre 

Chassi: Construída em 

perfis de alumínio liga 

6063, com longarinas e 

travessas em perfil tipo U 

(80x40x6mm) soldadas 

pelo processo de solda 

MIG, e distribuídas de 

HORA 1.500 01  136,00 204.000,00 
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forma proporcional ao 

chassi do veículo. O peso 

total deverá ser distribuído 

de forma proporcional sem 

sobrecarregar os eixos. . O 

veículo deve garantir a 

proteção da carga contra 

intempéries. Veículo deve 

ter dispositivos que 

garantam que a carga fique 

totalmente amarrada, de 

forma a não permitir seu 

deslocamento dentro do 

baú, O veículo deve ter, 

em todas as portas do 

compartimento de carga, 

mecanismo de fechamento 

e trava. O veículo deverá 

ter a cabine separada 

fisicamente do 

compartimento de carga, 

impedindo o contato do 

condutor com a carga. com 

motorista e manutenção 

por conta da contratada 

e Combustível por conta 

da contratante. 

19 

Configuração mínima do 

veículo:  TRATOR DE 

ESTEIRA, com motorista 

e manutenção por conta da 

contratada e Combustível 

por conta da contratante, 

para limpeza do lixão e 

aterramento de vias, com 

grade proteção contra 

quedas de objetos, sapata 

garra simples; motor diesel 

alimentado de 06 cilindros 

com potência mínima de 

140 CV; peso operacional 

aproximado de 16.000 kgs; 

equipado com lamina de 

capacidade volumétrica de 

no mínimo 3,0 m³; buzina; 

luzes de serviço; faróis de 

serviço na dianteira e 

traseira; alarme de marcha 

a ré e transmissão 

hidráulica. Ano de 

HORA 800 01 333,33 266.664,00 
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fabricação, Marca e 

Modelo 

 

20 

 

Configuração mínima do 

veículo:  PÁ 

CARREGADEIRA, para 

limpeza de lixão e 

aterramento de vias, motor 

diesel alimentado de 06 

cilindros com potência 

mínima de 140 CV; peso 

operacional aproximado de 

18.000 kg; equipada com 

todos os acessórios 

necessários para o 

trabalho; buzina; luzes de 

serviço; faróis de serviço 

na dianteira e traseira; 

alarme de marcha a ré e 

transmissão hidráulica. 

com motorista e 

manutenção por conta da 

contratada e 

Combustível por conta 

da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo 

HORA 2.500 02  184,00 460.000,00 

21 

Configuração mínima do 

veículo:  LOCAÇÃO DE 

MOTONIVELADORA - 

Sobre rodas Pneus, cabine 

fechada climatizada, motor 

diesel, com o mínimo de 

potência de 125 HP, 

lâmina regulável com 

sistema hidráulico e 

largura mínima de 3,60m. 

com motorista e 

manutenção por conta da 

contratada e 

Combustível por conta 

da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo 

HORA 2.500 02 282,33 705.825,00 

22 

Configuração mínima do 

veículo: 

RETROESCAVADEIRA

, fabricação nacional, 

motor diesel 4 cilindros 

turbo potência de no 

HORA 1.500 01 223,56 335.340,00 
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mínimo 98 HP, torque de 

no mínimo 400 nm, filtro 

de ar duplo, sistema de 

refrigeração independente 

para motor transmissão e 

hidráulico, capo frontal 

basculante, escapamento 

em inox, sistema elétrico 

12 volts, direção 

hidrostática eixos 

dianteiros e traseiros 

direcionais, transmissão 

automática de 4 marchas à 

frente e 4 marchas à ré 

com inversor de 

velocidade, freios 

multifidiscos banhados a 

óleo auto ajustáveis a disco 

seco e independente do 

freio de serviços, sistema 

hidráulico com no mínimo 

110 por minuto, pneus 

dianteiros 17,5x 25 12 

lonas e traseiro 17,5 x 25 

12 lonas, taque de 

combustível de no mínimo 

130 lts, cabine fechada 

com ar condicionado com 

rops e fops branco com 

suspensão e ajustes e cinto 

de segurança, faróis 

dianteiros e traseiros, luzes 

de alerta e direcionais, 

tapete de borracha, 

espelhos retrovisores 

internos e externos painel 

com tacômetro 

temperatura do motor, 

nível de combustível, 

horimetro e relógio, 

sistema de alarme 

audiovisual para óleo do 

motor, água no 

combustível e pressão do 

óleo de transmissão, freio 

de estacionamento, filtro 

de ar e alternador, tomada 

de 12 volts concha 

dianteira com capacidade 

de no mínimo 1,20m³, com 
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força de desagregação de 

no mínimo 5.300kg retro 

escavadeira com concha de 

capacidade de escavação 

de no mínimo 0,26m³, com 

profundidade de escavação 

de no mínimo 4,30mts e 

altura mínima de 

escavação de 5.30mts. 

força de desagregação na 

caçamba dianteira de no 

mínimo 6.150kg, 

estabilizadores laterais 

com válvulas de retenção, 

peso total de máquina de 

no mínimo de 7.500kg. 

com motorista e 

manutenção por conta da 

contratada e 

Combustível por conta 

da contratante. 

23 

Configuração mínima do 

veículo: LOCAÇÃO DE 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA com 

capacidade mínima de 

peso operacional de 12 

toneladas, em bom estado 

de conservação. com 

motorista e manutenção 

por conta da contratada 

e Combustível por conta 

da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo 

HORA 500 01 363,33 181.665,00 

24 

ROLO 

COMPACTADOR DE 

SOLO LISO: 

compactador vibratório, 

novo (ano 2019), motor a 

óleo diesel no mínimo tier 

3, com no mínimo 110 hp, 

refrigeração a água, 

equipado também com 

tração no cilindro, cilindro 

liso, peso operacional de 

no mínimo de 10.000 kg. 

com motorista e 

manutenção por conta da 

contratada e 

HORA 2.000 01 260,00 520.000,00 
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Combustível por conta 

da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo 

25 

ROLO 

COMPACTADOR PÉ 

DE CARNEIRO Motor a 

diesel / modelo 6B 5.9 – 

Diesel, refr. a água, 

potência Max. (DIN6271) 

115 hp (85KW) 2400 rpm, 

tanque de combustível 266 

litros, tanque óleo 

hidráulico 175 litros, 

sistema elétrico 12 volts. 

com motorista e 

manutenção por conta da 

contratada e 

Combustível por conta 

da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo 

HORA 2.000 01 227,00 454.000,00 

26 

Configuração mínima do 

veículo:  LOCAÇÃO DE 

TRATOR AGRÍCOLA, 

com capota de proteção, 

motor com potência 

mínima de 50cv, mínimo 3 

cilindros, tração 4x2, com 

pneus novos compatíveis 

com a potência e a tração 

do trator, acompanhado de 

carreta agrícola em 

madeira, com capacidade 

para 4 toneladas. com 

motorista e manutenção 

por conta da contratada 

e Combustível por conta 

da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e 

Modelo 

HORA 500 01 169,33 84.665,00 

27 

Configuração mínima do 

veículo: AMBULÂNCIA 

TIPO B (segundo a 

classificação da Portaria 

2048/GM do Ministério da 

Saúde). O veículo deverá 

ser equipado por todos os 

equipamentos exigidos 

DIA 100 02  1.059,26 105.926,00 
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pela normatização 

aplicável aos veículos de 

transporte inter-hospitalar 

de pacientes com risco de 

morte conhecido e ao 

atendimento pré-hospitalar 

de pacientes com risco 

morte desconhecido. 

Deverá possuir 

motorização de 1.6, 100 cv 

no mínimo, 02 portas, 

equipado com ar 

condicionado, direção 

hidráulica, vidro elétrico e 

trava elétrica, capacidade 

para 05 pessoas (sendo um 

motorista e um passageiro 

na cabine e um paciente e 

dois assistentes no 

compartimento de 

transporte do paciente) O 

compartimento de 

transporte deve ser 

revestido com capota em 

plástico reforçado com 

fibra de vidro  possuir 

janelas laterais. Deve vir 

acompanhado com os 

sinalizadores acústicos e 

visuais e todos os 

grafismos necessários à 

identificação de veículos 

de emergência. A 

ambulância deverá ser 

contratada na ausência 

momentânea da 

ambulância integrante da 

frota do município, o ano 

do veículo não poderá ser 

superior a 12 meses.  Com 

motorista e manutenção 

por conta da contratada 

e Combustível por conta 

da contratante. 

28 

Configuração mínima do 

veículo:            

               - UTI 

- superior de 10,5m3 

interno, cor branco, 

2021/2022, potência 

DIA 100 01  1.644,44 164.444,00 
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mínima 129cv, direção 

hidráulica, ar condicionado 

dianteiro original de 

fábrica, cilindrada superior 

a 2.250, rodas aço 6,5, 

pneus 225/65 r16, tanque 

de combustível mínimo de 

85l, carga útil mínimo 

1.530, garantia de um ano 

ou 100 mil km, medidas 

externas: comprimento 

superior a 5.540, altura 

superior a 2.490, medidas 

internas salão ambulância 

comprimento superior a 

3.080, altura superior a 

1.890. descritivo 

transformação: isolamento 

termo – acústico sem 

emendas para total 

assepsia, conforme ABNT 

NBR 14.561/2000; 

revestimento interno nas 

laterais e teto em (PRFV) 

fibra de vidro, conforme 

ABNT NBR 14.561/2000; 

piso antiderrapante em 

fibra de vidro, conforme 

ABNT NBR 14.561/2000; 

armário superior com 

portas deslizante em 

acrílico confeccionado em 

fibra de vidro de cor clara, 

conforme ABNT NBR 

14.561/2000; balcão com 

bancada para 

medicamentos, local para 

guarda e fixação de 

prancha, portas deslizantes 

em acrílico, local para 

armazenamento de bateria 

e bancada para 

medicamento, 

confeccionada em fibra de 

vidro de cor clara, 

conforme ABNT NBR 

14.561/2000; armário para 

acondicionamento de 

cilindros de oxigênio 16 

litros, confeccionada em 
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fibra de vidro de cor clara, 

conforme ABNT NBR 14. 

561/2000; banco lateral 

para 03 pessoas com cintos 

de segurança individual, 

estofamentos em courvin 

de alta resistência, com 

encosto de cabeça, 

assentos e encostos das 

costa individual e local 

para lixeira descartável; 

banco do assistente 

revestido em courvin de 

alta resistência com 

poltrona anatômica 

giratória, com cintos de 

segurança não retráteis e 

encosto de cabeça. maca 

retrátil de alumínio com 

colchonete e cintos de 

segurança; iluminação 

interna com 03 luminárias 

alógenas no teto, 03 

luminárias no teto em 

LEDs e 06 lumin rias em 

LE s nos arm rios  

marcador digital para 

 ateria  iluminação em 

LE s na cor a ul no  eiral 

de aca amento do arm rio 

lado esquerdo e  eiral de 

aca amento do  anco  a    

01 farol de embarque 

instalado sobre a porta 

traseira; 04 tomadas 

internas 2p+t 110VCA; 02 

tomada interna 12 VCC; 

caixa de disjuntores 

instalado no armário de 

fácil acesso; bateria 

auxiliar de 100 ah; painel 

de controle central com 

chaves disjuntores térmica; 

chave geral para desligar 

sistema elétrico do furgão; 

conversor de 12 v para 

110vca de voltagem para 

1000 watts; reles com 

fusível; sinalização barra 

com sirene de 100 watts 
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eletrônica e 05 tom; luzes 

de advertência fixadas nas 

laterais do veículo, sendo 

três em cada lado e 02 na 

traseira; sistema de 

oxigênio com suporte para 

cilindro de 16 litros  

instalação de um cilindro 

de oxig nio de 16 litros 

com v lvula e man metro  

03 comandos para troca de 

cilindros no painel central  

r gua de oxig nio de 03 

pontas com flux metro / 

aspirador / umidificador. 

instalação de 01 ventilador 

/ exaustor  vidro fixo e 

com pel cula jateada nas 

duas portas traseiras  vidro 

de correr e com pel cula 

jateada na porta lateral  

vidro de correr junto   

divisória entre a cabine do 

motorista e a do paciente; 

instalação de 01 suporte 

para soro fixado no 

balaústre; balaústre fixado 

no teto; acabamentos 

emsicaflex (vedação de 

todos os cantos existentes); 

reforço fixado no piso, 

embaixo de todas as rodas 

da maca em alumínio. A 

ambulância deverá ser 

contratada na ausência 

momentânea da 

ambulância integrante da 

frota do município, o ano 

do veículo não poderá ser 

superior a 12 meses. Com 

motorista e manutenção 

por conta da contratada 

e Combustível por conta 

da contratante 

 

5 – FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1. Pelos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 dias após os 
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serviços prestados acompanhados de Nota Fiscal. 

5.2 O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária 

diretamente na conta da CONTRATADA, vedada transferências para outras contas. 

5.3 O pagamento será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 

estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 

27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do 

FGTS; 

c) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 

d) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o 

CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste 

caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

e) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude 

de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas 

devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

6. DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA:  

6.1. A locação dos veículos se dará mediante a disponibilização nas quantidades 

relacionadas e nos locais indicados pelo CONTRATANTE; 

6.2. A CONTRATADA somente poderá disponibilizar os veículos para locação quando 

autorizados por escrito pelo CONTRATANTE, utilizando-se apenas de veículos em perfeito 

estado de funcionamento, conservação e higiene;  

6.3. Os veículos deverão estar devidamente licenciados pelos órgãos competentes, segundo 

as normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN, DETRAN e outros;  

6.4. Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre, exceto para os itens 10 e 

11;  
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6.5. Os veículos deverão ser entregues com o reservatório de combustível abastecido em sua 

capacidade máxima;  

6.6. Os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”, fornecida pela 

CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e 

devolução;  

6.7. A contratada deverá apresentar os veículos ao servidor indicado para Fiscalização do 

contrato, nos locais indicados pela PMC CONTRATANTE, nos dias e horas previamente 

estabelecidos pelo mesmo. 

6.8. Os locais de entrega dos veículos serão definidos pela PMC no ato da contratação, 

cabendo à contratada proceder à entrega dos veículos nos locais especificados. 

6.8.1 Caberá a CONTRATADA a responsabilidade pelos custos operacionais relativos à 

entrega dos veículos nos locais indicados pela CONTRATANTE.  

6.9. A CONTRATADA deverá obedecer aos seguintes prazos para a entrega dos veículos:  

a) Até 10 (dez) dias para a entrega dos veículos de locação continuada, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço e após o contrato assinado.  

b) Até de 05 (cinco) dias para a entrega dos veículos de locação eventual, contadas a partir 

do recebimento da Nota de Empenho e de acordo com os valores da proposta.  

6.10. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer veículo que 

não esteja de acordo com as exigências, bem como determinar prazo para substituição do 

mesmo eventualmente fora de especificação. 

7. DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PELA CONTRATADA:  

7.1. Todos os veículos deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou 

corretiva, conforme recomendações do fabricante;  

7.2. A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas à troca de óleo/lubrificantes, 

filtros e demais suprimentos e manutenções corretivas e preventivas necessárias ao fiel 

cumprimento do objeto do contrato;  
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7.3. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata substituição dos veículos que 

estejam indisponíveis, seja por manutenção preventiva, seja por manutenção corretiva, 

avarias ou acidentes, no prazo máximo de 03 (três) dias.  

7.4. A CONTRATADA deverá prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão 

para atendimento e socorro dos veículos.  

8. DO ABASTECIMENTO:  

8.1. Os veículos objeto dos contratos derivados do presente processo, tanto aqueles relativos 

às locações continuadas quanto os de locação eventual, deverá ser entregues pela contratada 

à contratante com seus respectivos tanques abastecidos em sua capacidade máxima.  

8.2. A contratada deverá especificar mediante documento, o tipo de combustível abastecido 

no veículo.  

8.3. A contratante, no ato da entrega do veículo à contratada, deverá fazê-lo com o tanque 

abastecido em sua capacidade máxima e com o mesmo tipo de combustível que recebeu da 

contratada. 

8.4. Durante a execução do contrato, caberá à CONTRATANTE o abastecimento dos 

veículos. 

9. DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

9.1. Disponibilizar ao órgão CONTRANTE os veículos nos prazos estabelecidos no Termo 

de Referência, nos locais e horários fixados pelo CONTRATANTE, informando, em tempo 

hábil, qualquer motivo impeditivo que impossibilite de assumir o solicitado;  

9.2. Entregar os veículos abastecidos, em sua capacidade máxima, em perfeitas condições de 

segurança, higiene e limpeza e conforme as especificações técnicas deste termo de 

referência;  

9.3. Disponibilizar os veículos, preferencialmente nacionais, novos ou seminovos, com no 

máximo 03 (três) anos de uso, no regime de quilometragem livre;  

9.4. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos aos veículos, como IPVA, seguro 

obrigatório e outros, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, para os veículos terrestres;  
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9.5. Manter os veículos assegurados, contratando para isso obrigatoriamente Seguro Total, 

responsabilizando-se pelo pagamento eventual de franquia, com cobertura compreensiva 

para roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais e pessoais, inclusive contra terceiros, e 

quaisquer casos fortuitos ou de força maior, durante todo o prazo de vigência contratual, 

comprovado, através de Laudo Pericial a culpa ou dolo do condutor no sinistro, ficará a 

cargo da CONTRATANTE o pagamento integral da franquia.  

9.5.1. O seguro deverá possuir no mínimo as coberturas abaixo expressas.  

9.5.1.1 Seguro total, conforme a seguir:  

a) Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - RCF no valor mínimo contratado de 

R$50.000,00 (cinquenta mil) reais;  

b) Colisão, incêndio, roubo ou furto do veículo ou de itens do automóvel e seus acessórios;  

c) Assistência 24 horas completa (guincho, chaveiro, pane elétrica, pane mecânica, conserto 

de pneu furado, etc.); acidentes pessoais dos passageiros do veículo - APP, no mínimo de 

R$15.000,00 (quinze mil) reais por ocupante.  

9.6. Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro, 

por intermédio de sistema de comunicação a ser informado no ato de entrega do veículo;  

9.7. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos, como 

troca de óleo e reparos mecânicos necessários à sua manutenção, com exceção do 

abastecimento do combustível; 

9.8. Adesivar os veículos segundo as orientações do CONTRATANTE;  

9.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE e/ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;  

9.10. Substituir no prazo máximo de 03 (três) dias, os veículos que estejam indisponíveis, 

sejam em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e más condições 

de segurança;  

9.11. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade 

verificada na locação dos veículos;  
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9.12. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações sobre as locações;  

9.13. Implementar de forma adequada, o planejamento, a execução e a supervisão 

permanente das locações, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, 

respeitando suas normas de conduta;  

9.14. Apresentar relação dos veículos, 02 (dois) dias úteis antes do previsto para o início da 

locação, onde deverá constar: Marca, modelo, cor, placa, ano de fabricação, KM e tipo de 

combustível; 

9.15. Manter junto ao servidor indicado para Fiscalização do contrato para acompanhamento 

das atividades, com poderes de substituir, acrescentar ou diminuir o número de veículos 

locados.  

9.16. Disponibilizar motoristas que deverão possuir, no mínimo, Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) conforme categoria especifica para o veículo a ser locado, sendo exigido, 

no mínimo 02 (dois) anos de experiência. 

10. DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS DA 

CONTRATADA:  

10.1. Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de 

funilaria, pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas;  

a). Manter a regulagem dos veículos automotores, preservando as suas características 

originais para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir 

com qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão de gases, conforme 

legislação vigente;  

b). Buscar soluções tecnológicas que permitam melhorias do controle de emissão de gases 

poluentes na atmosfera; 

c). Manter os veículos automotores de modo a coibir a deterioração e a adulteração do 

sistema de escapamento que possam resultar em níveis de emissão sonora superior aos dos 

padrões aceitáveis nos termos da legislação regente, normas brasileiras aplicáveis e 

recomendação dos manuais de proprietários e serviços do veículo;  
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d) os veículos deverão, obrigatoriamente, estar equipados com catalisador ou outro 

equipamento que o substitua para controle de emissão de gases poluentes na atmosfera;  

10.2. Observar as legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em 

especial as regulamentações do IBAMA, CONAMA e Secretaria do Meio Ambiente/PA, 

destacando-se a Lei Federal nº 8.723/93, Resolução CONAMA nº 16/93, Portaria IBAMA 

nº 85/96;  

10.3. Manter programa interno de autofiscalização da correta manutenção da frota, quanto à 

emissão de fumaça preta, especialmente para os veículos movidos a óleo diesel que integrem 

a frota utilizada na presente prestação dos serviços;  

10.4. Utilizar veículos movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental, 

visando à redução efetiva de emissões poluidoras à atmosfera preferencialmente movidos a 

combustíveis não-fósseis;  

10.5. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos, especialmente 

quanto à aquisição e descarte de pneus, bem como dos resíduos dos processos de 

manutenção e limpeza dos veículos;  

10.6. Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, 

aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 

pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo 

ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação 

atende à Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999. 

11. DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:  

11.1. Indicar os responsáveis pela gestão do contrato, aos quais competirão, na forma do art. 

67 da Lei nº 8.666/93, a fiscalização das locações, inclusive solicitando à CONTRATADA, 

sempre que achar conveniente, informações do andamento do contrato, bem como pelo 

recebimento dos veículos;  

11.2. Garantir instalações para a guarda e estacionamento dos veículos envolvidos;  

11.3. Garantir que a utilização dos veículos locados será adstrita às atividades do 

CONTRATANTE;  
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11.4. Entregar, ao final do contrato, os veículos totalmente abastecidos, em sua máxima 

capacidade;  

11.5. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;  

11.6. Informar à CONTRATADA, 02 (dois) dias úteis antes do início da locação, o período 

e a quantidade de veículos que serão utilizados em caráter eventual;  

12. – DA SUBCONTRATAÇÃO  

12.1 – Poderá haver subcontratação de empresas especializadas no fornecimento ou 

prestação dos serviços de locação de veículos, desde que a subcontratação não atinja o 

objeto contratado em até 50% para veículos de passeio, caminhonetes e vans, na forma do 

disposto no art. 72 da Lei n° 8.666/93.  

12.2 - A subcontratação não exime o CONTRATADO, perante a Administração, das 

responsabilidades contratuais e legais pela execução do contrato. 

 

RONALDO MIRANDA DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

Decreto nº 005/2021 
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo n
o
 2022/808 - PMC 

Pregão Eletrônico SRP n
o
 007/2022 - PMC 

Pelo presente instrumento, A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PARÁ, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.835.939/0001-90, com sede na rua 16 de novembro, S/Nº, Centro, CEP: 

68.785 -000 - Colares/PA, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. MARIA 

LUCIMAR BARATA, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade nº 

............................. e inscrita no CPF/MF sob o nº ....................., considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob 

nº ___/2022-PE-SRP, publicada em imprensa oficial no dia __/__/2022,   

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS, nas quantidades estimadas oferecidos pela empresa 

____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na ____, nº ___, Bairro ____no Município 

de ____ estado do ______, neste ato representado (a) pelo (a) Sr.(a) _______, portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ___, ____/___ e CPF nº ____, cuja proposta foi classificada em 1º 

(primeiro) lugar no certame, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e 

as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pelo Decreto nº 10.024/2019, Decreto 

nº 7.892/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e 

demais legislações correlatas, conforme as disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de Pessoa 

Jurídica para a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (Hatch, Sedan, Utilitário, Caminhote, 

Ambulância, Ônibus, Caminhões aberto e fechado, e Máquinas Pesadas) em caráter 

Continuado e Eventual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Colares, suas Secretarias e Fundos’, conforme o Anexo II do Edital de Registro de Preço n° 

___/2022-PE-SRP, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e 

proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas e conforme especificações, 

preços e quantidades abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 

(Mês/Km/Hora/Dia). 
QUANT. DE 

VEÍCULOS 
V. 

UNIT. 

 

V. 

TOTAL 

 

1       
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2       

3       

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E UNIDADE GESTORA DA ATA E ORGÃO 

PARTICIPANTES: 

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira, e nele 

estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 

fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à prestação do serviço. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula 

terceira deste instrumento. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações 

que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 

para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante 

fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

2.4 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA. 

2.4.1 São participantes os seguintes órgãos: 

2.4.2 Secretaria Municipal de Assistência Social. 

2.4.3 Secretaria Municipal de Saúde. 

2.4.4 Secretaria Municipal de Educação. 

2.4.5 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO 

MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.2 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 
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 a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento 

ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

 b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa.  

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de 

revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que 

importe, diretamente, em majoração de seus encargos. 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 

comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada. 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade 

que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de 

um ano. 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação 

da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 

encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida 

de análise pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, e não poderá exceder o preço 

praticado no mercado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
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4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

a) Não cumprir as exigências deste instrumento; 

b) Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

d) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do 

instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante 

o envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 

comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se 

cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos 

fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

5.1 - O prazo de validade dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze meses), contado do 

dia posterior à data de sua publicação nos meios de publicação e a vigência dos contratos até 

31 de dezembro do exercício vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Em licitação para registro de preços é facultado a indicação da dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
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7.1. A contratante deve:  

Efetuar o pagamento de acordo com as cláusulas do Contrato; 

a) Receber os serviços, objeto do Contrato nas condições avençadas; 

b) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidades da Contratada; 

c) Dar ao Contratado as condições necessárias para a regular execução do Contrato; 

d) Comunicar com antecedência a empresa contratada de toda e qualquer alteração referente 

ao Contrato; 

e) A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente da execução 

do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão, exclusivamente, à 

Contratada. 

f) Acompanhar e supervisionar a execução dos serviços, contratados, visando o 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas neste Termo de 

Referência e na legislação em vigor; 

g) Aplicar ao Contratado, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, 

especificamente este Contrato, pelo descumprimento de suas cláusulas; 

h) Transmitir as suas orientações e instruções por escrito, salvo em situações de 

urgência ou emergência, sendo-lhe reservado o direito de solicitar da Contratada por 

escrito a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais. 

 

7.6. A contratada deve:  

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto. 

b) Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Termo. 

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, conforme estabelecido no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).2) relação de peças a serem substituídas e 

respectivos preços (se for o caso); 
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d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação. 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação; 

f) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

g) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na prestação de serviços;  

h) Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 

CONTRATANTE.  

i) São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

j) A veiculação de publicidade acerca deste Termo, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE;  

k) A subcontratação para a execução do objeto deste Termo.  

l) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo 

ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim 

como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o 3º grau, durante a vigência do contrato.  

m) A contratada emitirá para a contratante após a execução dos serviços mensalmente a 

Nota Fiscal de Prestação de Serviços de acordo com as normas estabelecidas neste termo 

com todas as informações sobre os serviços prestados referentes ao mês. 

 

7.7. PAGAMENTO 

a) Os serviços serão pagos em até 30 (trinta) dias corridos contados da apresentação da Nota 

Fiscal, juntamente com as certidões de regularidade fiscal. 

 

b) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao 

CONTRATANTE. 

c) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de 

penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

d) A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 
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7.8. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

7.9.  RESCISÃO CONTRATUAL 

a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  

b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 

dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.  

7.10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:  

a.1). Apresentar documentação falsa;  

a.2). Fraudar a execução contratual; 

a.3) Comportar-se de modo inidôneo;  

b) Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 

97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

b.1). Cometer fraude fiscal; ou  

b.2). Fizer declaração falsa.  

 

c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução contratual, 

inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a 

CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas 

definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:  

 

c.1) Advertência;  

c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com este órgão, por prazo não superior a dois anos;  

c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 



 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior; ou  

c.4) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da 

Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

 

d) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do valor 

contratado.  

e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida 

prévia defesa, multas na forma que se segue:  

f) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem que 

haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa 

equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia corrido de 

atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.   

g) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar 

inexecução total do contrato.   

h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.  

i) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher 

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.  

j) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

7.11.  UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. 

a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará 

representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as 

seguintes atribuições: 

a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do 

contrato; 

a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem; 

a. 3). Fiscali ar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e 

qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

a. 4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas 

contratuais, sempre por escrito; 

a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às 

áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

a.6). Rece er, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao setor 

competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao 

objeto que foi efetivamente contratado; 

a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa 

qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada; 
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a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 

contratado; 

a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo 

das penalidades aplicáveis 

a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução. 

a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais 

alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter 

qualitativo ou quantitativo; 

a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias antes 

do término da vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar quanto ao 

interesse da Administração prorrogá-la. 

 

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei n
o
 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9.1. Fica eleito o Termo Judiciário de COLARES - PA, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

COLARES, ____ de _______ de 2022. 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

_____________________________ 

CONTRATADO (S) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/808 - PMC 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2022 

 

MINUTA DE CONTRATO N° ............/2022 - PMC. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA O REGISTRO 

DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

(HATCH, SEDAN, UTILITÁRIO, CAMINHOTE, 

AMBULÂNCIA, ÔNIBUS, CAMINHÕES ABERTO E 

FECHADO, E MÁQUINAS PESADAS) EM CARÁTER 

CONTINUADO E EVENTUAL PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLARES, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE COLARES E A EMPRESA 

__________________________. 

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES-PÁ, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.835.939/0001-90, com sede na Travessa 16 de novembro, S/Nº, Centro, 

CEP: 68.785 -000 - Colares/PA, representada legalmente pela Gestora Municipal Sra. MARIA 

LUCIMAR BARATA, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade nº ............................. 

e inscrita no CPF/MF sob o nº ....................., residente e domiciliado na ..................., nº 

................ – Colares/PA - CEP: 68.785-000, doravante denominado CONTRATANTE, em 

conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, e de outro lado, como 

CONTRATADA, a empresa ................................................ pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF nº .............................., com sede na .................................., nº ............, bairro 

................., município......................, CEP ........................,  neste ato representada pelo Sr(a). 

............................................, portador(a) da cédula de identidade nº ....................... – 

....................... e inscrito no CPF/MF sob o nº ................................, têm ajustado o presente 

contrato, conforme cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se 

obrigam a cumprir. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA DESCRIÇÃO 

1.1. O presente contrato  tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de 

Pessoa Jurídica para a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (Hatch, Sedan, Utilitário, Caminhote, 

Ambulância, Ônibus, Caminhões aberto e fechado, e Máquinas Pesadas) em caráter 

Continuado e Eventual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Colares, 

suas Secretarias e Fundos, conforme o Anexo II do Edital de Registro de Preço n° 007/2022-

PE-SRP, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços 

apresentadas pelas licitantes classificadas e conforme especificações, preços e quantidades 

abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 

(Mês/KmHora/Dia). 
QUANT. DE 

VEÍCULOS 
V. UNIT. 

 

V. 

TOTAL 

 

1       

2       

3       

 

1.2- Da documentação complementar integrante do contrato: 

A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato e às disposições da Lei Federal 

n° 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Estadual n° 6.474 de 

06/08/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 

Federal n° 8.666 de 21/06/1993, bem como as disposições contidas no edital do Pregão 

Eletrônico SRP nº 007/2022 - PMC, em seus anexos e nas obrigações assumidas na proposta 

firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, documentos que, independente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

2.1.  Efetuar o pagamento de acordo com as cláusulas do Contrato; 

2.2. Receber os serviços, objeto do Contrato nas condições avençadas; 

2.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidades da Contratada; 

2.4. Dar ao Contratado as condições necessárias para a regular execução do Contrato; 

2.5. Comunicar com antecedência a empresa contratada de toda e qualquer alteração referente ao 

Contrato; 
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2.6. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, 

trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente da execução do presente Contrato, cujo 

cumprimento e responsabilidades caberão, exclusivamente, à Contratada. 

2.7.  Acompanhar e supervisionar a execução dos serviços, contratados, visando o atendimento 

das normas, especificações e instruções estabelecidas neste Termo de Referência e na legislação 

em vigor; 

2.8. Aplicar ao Contratado, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, 

especificamente este Contrato, pelo descumprimento de suas cláusulas; 

2.9. Transmitir as suas orientações e instruções por escrito, salvo em situações de urgência 

ou emergência, sendo-lhe reservado o direito de solicitar da Contratada por escrito a posterior 

confirmação de ordens ou instruções verbais. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a:  

3.1.  A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto. 

3.2. Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

neste Termo. 

3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, conforme estabelecido no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).2) relação de peças a serem substituídas e 

respectivos preços (se for o caso); 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do 

serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação; 

3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

3.7. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na prestação de serviços;  

3.8. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 

CONTRATANTE.  
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3.9. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

3.9.1 A veiculação de publicidade acerca deste Termo, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE;  

3.9.2. A subcontratação para a execução do objeto deste Termo.  

3.9.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou 

aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de 

seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 

durante a vigência do contrato.  

3.10. Executar o serviço em veículo totalmente licenciado e assegurado de acordo com as 

normas de trânsito vigentes, constando em local visível o nome da empresa prestadora dos 

serviços.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE 

4.1 – Pela Locação de veículos de forma continuada A CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ .............. (....................................), que corresponde a 

unidade multiplicado pela quantidade do valor unitário. 

4.2 - Pela Locação de veículos de forma eventual A CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ .............. (....................................), que corresponde a 

unidade multiplicado pela quantidade do valor unitário. 

4.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do objeto e 

apresentação da documentação fiscal e contábil, acompanhados das Certidões de Regularidade 

relativas ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos relacionados a tributos federais, estaduais e 

municipais, nos termos da Lei 10.520/02 e CNDT Trabalhista. O pagamento se dará através de 

Transferência bancária, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, discriminativa, 

devidamente atestada pelo setor competente. 

4.4 – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos e limites do art. 65, da Lei 

8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota 

Fiscal/Fatura, original, discriminando a execução do objeto deste contrato. 

Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
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inadimplência, sem que isso gere direito ou pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

Parágrafo terceiro: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso 

Parágrafo quarto: Não serão aceitas cobranças realizadas por meio de títulos colocados em 

cobrança através de banco ou outra instituição do gênero. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas deste contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: ...................... (..................................). 

ELEMENTO DE DESPESAS: ................................ (.................................). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente contrato inicia em ................ de .................... de ................. a ........... de 

................. de ..................., havendo possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma prevista no art. 57, II, Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - A fiscalização deste contrato será exercida por um servidor designado pela 

CONTRATANTE, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem na sua execução, e que de 

tudo dará ciência à Administração da CONTRATANTE. 
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7.2 - O gestor do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados e sugerindo aplicação de multa ou rescisão do contrato, caso a CONTRATADA 

desobedeça a quaisquer cláusulas estabelecidas neste Contrato. 

7.3- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

8.1- Este contrato poderá ser rescindido, por sua inexecução total ou parcial, nas hipóteses e nas 

formas previstas nos arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, desde que os motivos sejam formalmente 

fundamentados nos autos do processo e possibilite-se à CONTRATADA o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

8.2 – Poderá o presente contrato ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja 

conveniência para a Administração, consoante o disposto no inc. II do art. 79 da Lei nº 8666/93, 

sem prejuízo do estabelecido no parágrafo segundo do mesmo artigo. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 – Se o contratado ensejar o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto 

licitado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme 

o caso, as seguintes sanções sem prejuízo da reparação dos danos causados: 

 

a) advertência; 

b) multa, sendo: 

 

b.1) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato por 

dia de atraso ou no caso de execução do objeto em desacordo com as condições 

estabelecidas até o limite de 03 (três) dias. 

b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato, no caso de atraso 

superior a 03 (três) dias até o limite de 08 (oito) dias. 

b.3) de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato no caso de atraso 

acima de 08 (oito) dias ou de inexecução total ou parcial do objeto licitado; 
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c) suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração por período não 

superior a 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 

ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

d) declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

9.2 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo; 

 

9.3 – As multas previstas no su item 9.1 “ ” não t m car ter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá o vencedor do certame de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas; 

 

9.4 – Ficará a contratada isenta das penalidades, no caso de ser comprovado impedimento ou 

reconhecida força maior, devidamente justificada. 

 

Parágrafo Primeiro: DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA 

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 

recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não 

adimplidas, serão cobradas judicialmente. 

 

Parágrafo Segundo: DOS RECURSOS 

Da aplicação das penalidades previstas nesta cláusula caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente 

informados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE 

10.1. O extrato do presente contrato será publicado nos meios de publicação utilizados pelo 

município de colares, no prazo de 10 (dez) dias, correndo as despesas por conta da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
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12. As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no Termo Judiciário de Colares, Estado 

do Pará, pela Justiça Estadual. 

 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

Colares/PA, ........... de ................. de 2022. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 

Maria Lucimar Barata 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

________________________________________________ 
Contratada 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas 

1 – Nome: ________________________________________________________________ 

CPF/MF: 

2 – Nome: ________________________________________________________________ 

CPF/MF: 
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