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PREGÃO ELETRÔNICO  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 033/2019 – CPL/PMPBA 

 EDITAL 

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari - AP, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, e 

seu pregoeiro designado pelo Decreto nº. 302/2019, de 03/06/2019, publicado no Diário Oficial do Estado Ano 

2019 nº 6990 de 08/08/2019, torna público, aos interessados que na data, horário e local abaixo indicados fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para contratação do objeto especificado no 

item 2. 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº. 10.024, de 20/09/2019, Lei Complementar 

123/06, aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e a Lei n°. 8.078/90 Código de Defesa do 

Consumidor, alterações supervenientes e demais exigências deste Edital.  

O pregão será realizado pelo Pregoeiro Mateus Oliveira Teixeira, tendo como equipe de apoio um mínimo 

escolhido entre os componentes da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Na ausência ou impedimento do 

pregoeiro ou equipe de apoio indicado neste item, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e 

designados pela Administração. 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data da Abertura da Sessão Pública: 20 de NOVEMBRO de 2019 Horário: 10h00min (Horário de Brasília).  

Disponibilidade do edital: Endereço Eletrônico: www.amapari.ap.gov.br  e  na SEDE da PREFEITURA na 

sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Local: Rua. Nemesio  Calandrine, nº. S/N, Pedra Branca do 

Amapari - AP, Cep. 68.945-000 e no e-mail cpl02.ap.pmpba@outlook.com  

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO.  
1.1. A contratação se faz necessária considerando a necessidade de manutenção corretiva e preventiva dos 

veículos da frota oficial do Município de Pedra Branca do Amapari, visando à preservação do patrimônio e 

prevenção de acidentes, pois não dispõe de oficina mecânica própria e nem de profissionais especializados para 

esse fim.  

1.2. E que veículos automotores carecem de contínua manutenção preventiva e corretiva, a fim de se evitar o 

sucateamento e depreciação prematura, comprometendo a segurança e finalidade da utilização. Necessário se 
faz a contratação, salientando que a interrupção dos serviços certamente resultará em transtornos no 

desenvolvimento dos trabalhos das Instituições Municipais, além de comprometer a segurança patrimonial, o 

bem-estar e principalmente a segurança dos servidores que utilizam os veículos.  

1.3. DO SERVIÇO CONTINUADO - a manutenção preventiva e corretiva de veículos e essencial para o 

funcionamento de atividades administrativas, razão pela qual o gerenciamento de tais aquisições não pode 

sofrer solução de continuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público. Resulta a 

possibilidade jurídica de aplicar-se o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Sabendo ainda que o serviço é 

de grande relevância para administração por se tratar de veículos administrativos e operacionais do Município, 

com a permanência ou não de gestores o serviço não pode ser interrompido.  

1.4. FUNDAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - A adoção do Sistema de Registro de 

Preço – SRP, fundamenta-se na hipótese prevista no inciso II do artigo 3º do Decreto 7.892/2013, sendo que é 

conveniente para administração a aquisição do bem com previsão de entregas parcelada durante a validade da 

Ata.  

1.5. QUANTO À ESCOLHA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PELO MENOR 

PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS 

A Administração justifica a referida contração conforme a Súmula 247 – TCU onde estabelece que:  

1.5.1. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo 

para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes (grifos não constam do original).  

1.5.2. O critério recomendado conforme a Súmula 247 – TCU é que seja adotado como critério de adjudicação 

“por item”, porém o que está se contratando é empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva 

e corretiva da frota de transportes pertencentes ao Município, para aproximadamente 70 veículos 

automotores, com o necessário fornecimento de peças, materiais correlatos e acessórios genuínos, originais ou 

similares, em que se inclui: mecânica em geral, inclusive o sistema elétrico/eletrônico, conserto do sistema de 

http://www.amapari.ap.gov.br/
mailto:cpl02.ap.pmpba@outlook.com


ESTADO DO AMAPÁ 

Prefeitura de Pedra Branca do Amapari – AP 

CNPJ (MF) 34.925.131/0001-00.  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari – AP   
CNPJ (MF) 34.925.131/0001-00  

Comissão Permanente de Licitação - CPL  Página 2 

refrigeração, ar-condicionado, balanceamento e alinhamento, cambagem, troca de óleos e filtros, alinhamento 

de direção, lubrificação e instalação de acessórios e serviço de auto-socorro (reboque) para o perfeito 

funcionamento dos referidos veículos, além de serviço de borracharia, funilaria, pintura, retífica e lavagem nos 

veículos leves e pesados do Município, ficando inviável para a administração a adoção do critério “por item”, 

pois haveria a possibilidade de se contratar para prestar o mesmo serviço várias empresas com preços 

diferentes, pois os preços dos serviços para cada veículo, certamente não será o mesmo (PODER DE 

DEMANDA). Também a contratação por item não atenderia ao princípio da economicidade e eficiência, pois 

geraria grandes transtornos despender com fiscalização de vários contratos para o mesmo serviço, podemos 

considerar ainda o desinteresse, devido ao pequeno número de veículos disponíveis por item, conforme 

demonstrativo no anexo I, podendo ocorrer tecnicamente como item deserto ou fracassado o que também gera 

custo aos cofres da administração Pública um procedimento sem levar em consideração o risco, além do que 

seria antieconômica a adjudicação por item de que fala a Sumula 247 do TCU não seria o melhor caminho a ser 

seguido nesta contratação, cujos elementos condizem com o seu não parcelamento.  

1.5.3. Corroborando com nossa justificativa decisão proferida pelo TCU:  
1.5.4. Nesse sentido, estou de acordo com as conclusões obtidas pela Unidade Técnica no exame pontual de 

todas as alegações contidas na representação, as quais resultaram improcedentes, tendo em vista, basicamente, 

que:  

a) embora, em tese, fosse tecnicamente possível à divisão do objeto da licitação em parcelas, para adjudicação 

por itens, tal medida resultaria, na situação concreta, em prejuízo para a economicidade e a eficiência global 

dos serviços, desnaturando a funcionalidade do sistema integrado de gestão empresarial na modalidade ERP - 

Enterprise Resource Planning; (...)  

Acórdão 280/2010 Plenário (Voto do Ministro Relator).  
1.5.5. Portanto, a divisão do objeto deverá ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e 

econômica para a sua adoção. Sob o primeiro, o parcelamento dependera da divisibilidade do objeto licitado. 

No que concerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econômicas que 

proporciona a Administração Pública, com a redução de custos ou despesas, de modo a proporcionar a 

obtenção de uma contratação mais vantajosa para a Administração.  

1.5.6. Nesse ponto, calha trazer à baila o escolio de Marçal Justen Filho: “O fracionamento em lotes deve 

respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é possível desnaturar certo objeto, 

fragmentando-o em contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução 

satisfatória.” (Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10. ed. São Paulo: Dialética, 

2004. p. 209).  

1.5.7. Por tanto o critério de adjudicação este devidamente amparado nos princípios que regem a Lei N. 

8.666/93, da economicidade e eficiência, além da economia em escala, não representando risco para a 

administração, considerando ainda que o objetivo da licitação seja a escolha da proposta mais vantajosa para 

administração, no que pese é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto. 

2. DO OBJETO 

2.1 São solicitadas propostas para aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS (AUTOMÓVEIS 

LEVES, VEÍCULOS PESADOS, CAMINHONETES, VANS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS 

LEVES, MÉDIAS E PESADAS), PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - AP (ADMINISTRAÇÃO GERAL) E DOS 

FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO, E MEIO AMBIENTE, de acordo 

com o Anexo I deste edital. 

2.1. Os itens desta licitação que não estiverem acima de 80.000,00 (oitenta mil), serão destinados 

exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconiza o Artigo 48 da Lei 

Complementar nº 123/2006, com as modificações trazidas pela Lei Complementar nº 147/2014, para tanto de 

ampla concorrência. 

2.2. Quantidade / Especificações do Objeto, conforme anexo I – Termo de Referência. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO  
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3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas nas Licitações-e 

do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br 

3.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, às interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil, onde também deverão informar-se a respeito 

do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.3 Não serão admitidas nesta licitação a participação de empresas:  

3.3.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação;  

3.3.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que por 

esta tenham sido declaradas inidôneas;  

3.3.3 Demais pessoas físicas ou jurídicas que a lei proíba. 

3.3.4 Que não tenham objeto pertinente e compatível com os serviços a serem contratados neste Pregão, 

assim considerados todos aqueles que agregam o conjunto do objeto da contratação, conforme constantes 

no Anexo I do  Edital.   

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave 

de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas 

no País. 

4.2. As sociedades empresárias ou empresários individuais deverão, comprovados os poderes necessários, 

credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com 

firma reconhecida, atribuindo- lhes poderes para formular lances de preços e participar de todos os demais atos 

e operações no sistema licitações-e. 

4.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da sociedade empresária proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.4 A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil 

S/A, devidamente justificada. 

4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura de Pedra Branca do Amapari ou ao 

Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus 

anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

4.8. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção ―Acesso 

identificado. 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
5.1. A Proposta Eletrônica de Preços deverá ser elaborada com base no objeto desta licitação, observadas as 

condições estabelecidas no Termo de Referência, deste Edital e enviada exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico em ANEXO em campo especifico sob pena de desclassificação do certame. 

5.2. O encaminhamento da proposta de preço para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

5.3. Preços unitários, quantidade e preço total, expressos em reais, incluindo todos os tributos e demais 

encargos, compondo Planilha de Formação de Preços que deverá conter todos os elementos essenciais do 

modelo em anexo a este edital. 

5.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias corridos.  

5.5. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 

entendidos como válidas pelo período de 90 (noventa) dias corridos. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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5.6. MARCA, MODELO, PERÍODO DE GARANTIA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA dos 

equipamentos e serviços ofertados (no campo ― condições do proponente), sendo que o período mínimo da 

garantia não poderá ser inferior a 12 (doze) meses e sem limites de horas, a contar da data da expedição do 

Termo de Recebimento Definitivo, abrangendo peças e componentes contra defeitos de fabricação ou possíveis 

falhas que possam surgir no uso dos mesmos; 

5.7. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais (ICMS e outros), 

comerciais, trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, fretes, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os equipamentos, objeto 

desta licitação; 

5.8. Além da entrega no local designado pela Prefeitura de Pedra Branca do Amapari - PMPBA, conforme 

Termo de Referência, deverá a (s) licitante (s) vencedora (s) também descarregar e conduzir os equipamentos 

até o local indicado por servidor do Município, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos 

ou quebras causadas aos mesmos; 

5.9. A garantia com assistência técnica da marca e modelo ofertado pela (s) licitante (s) deverá (ão) ser 

prestada, obrigatoriamente por oficina autorizada pelo fabricante, com sede no Estado do Amapá; 

5.10. A garantia com assistência técnica dos equipamentos deverá abranger peças e componentes contra 

defeitos de fabricação ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos mesmos durante o período da 

garantia; 

5.11. Durante o período de garantia com assistência técnica, a Prefeitura de Pedra Branca do Amapari - 

PMPBA não efetuará nenhum tipo de pagamento à(s) licitante(s) vencedora(s) a título de deslocamento de 

pessoal, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, filtros, óleos, lubrificantes hidráulicos, mão-de-obra e 

outros; 

5.12. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido de participar da 

presente licitação, correspondendo à simples apresentação da proposta a indicação, por parte do licitante, de 

que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo, assim, o Pregoeiro do 

disposto no art. 97 da Lei n.º 8.666/93. 

5.13. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

5.14. Será desclassificada o licitante que por ventura venha a identificar-se por meio do cadastro de sua 

proposta. 

6 - ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 

6.1. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste 

Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 

6.2. A comunicação entre O Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7 - FORMULAÇÕES DE LANCES. 

7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente, 

por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 

valor. 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO, observando o horário 

fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedado a identificação do seu detentor. 

7.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

7.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findado o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 



ESTADO DO AMAPÁ 

Prefeitura de Pedra Branca do Amapari – AP 

CNPJ (MF) 34.925.131/0001-00.  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari – AP   
CNPJ (MF) 34.925.131/0001-00  

Comissão Permanente de Licitação - CPL  Página 5 

7.8. Após comunicado do Pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de 

regularidade, conforme documentação exigida no item 10, com encaminhamento do original ou cópia 

autenticada no prazo de até 3 (três) dias úteis. 

7.8.1. A critério do Pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 

8. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

8.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico 

será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

9.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a 

contratação. 

9.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão. 

9.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Município, ou 

ainda, de profissionais especializados contratados, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar 

sua decisão. 

9.4. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 

desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a 

sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço 

e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

9.5. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte até 

5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo Sistema, que se iniciará após a fase de lances, apresentar uma última oferta, 

obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 

adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

b) o Sistema encaminhará mensagem automática, por meio do chat, convocando a microempresa ou 

empresa de pequeno porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) 

minutos sob pena de decair do direito concedido. 

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do 

subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 

enquadrem na Condição prevista no caput, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido no caput desta condição, o Sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 

9.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.7. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o 

Pregoeiro solicitará a respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

10 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

10.1. Encerrada a fase de disputa, a Licitante arrematante, detentora da melhor oferta, deverá incluir no 

campo anexar documentos no site licitações-e (www.licitacoes-e.com.br), toda a documentação, referente à 

habilitação e proposta de preço ajustada ao último lance em até 02 (duas) horas úteis, sob pena de 

desclassificação, devendo com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo 

de 04 (quatro) dias úteis, para o seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari, Avenida 

Nemesio Calandrini, nº S/N – Balneário – Pedra Branca do Amapari /AP – CEP: 68.945-000, At. PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 033/2019-CPL/PMPBA (Comissão Permanente de Licitação/PMPBA), a contar da 

solicitação do Pregoeiro, a documentação relativa a: 

10.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

10.1.1.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa; 



ESTADO DO AMAPÁ 

Prefeitura de Pedra Branca do Amapari – AP 

CNPJ (MF) 34.925.131/0001-00.  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari – AP   
CNPJ (MF) 34.925.131/0001-00  

Comissão Permanente de Licitação - CPL  Página 6 

10.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

10.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de suas demais alterações ou de 

sua consolidação, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

10.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

10.1.1.5. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela 

Junta Comercial nos termos do art. 82, da Instrução Normativa n2 103, de 30 de abril de 2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio 

— DNRC. 

10.1.2 - Relativos à Qualificação Técnica: 

10.1.2 Um ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do anexo, expedido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento de equipamentos semelhantes em 

características e quantidades ao objeto deste certame, conforme art. 30, § 42 da Lei nº 8.666/93. 

10.1.3. Considerar-se-ão fornecimentos e/ou serviços semelhantes aqueles cujas quantidades ou prazos de 

execução sejam de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo relacionado ao objeto desta licitação. 

10.1.3.1 Para garantia da veracidade da informação, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 

Administração Pública deverá conter as seguintes informações, salvo quando se tratar de serviços ou obras de 

engenharia. 

 Número do processo administrativo que deu origem a contratação; 

 Modalidade de licitação ou fundamento da dispensa/inexigibilidade de licitação; 

 Número do instrumento do contrato e/ou protocolo do pedido de compra/serviço; 

 Identificação do contratado, acompanhada do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoal 

Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso; 

 Objeto do contrato e/ou pedido de compra/serviço; 

 Prazo contratual; 

 Valor global da contratação; 

 Percentual de execução do objeto, quando o atestado for emitido antes da conclusão do contrato;  

Atuação do contratado durante a execução do contrato, declarando se a prestação foi satisfatória ou 

inadequada, com registro da ocorrência de eventual cláusula contratual descumprida e/ou de aplicação de 

penalidade; 

10.1.3.2 Aplica-se aos atestados emitidos por instituições privadas as disposições do item 10.1.3.1, apenas no 

que couber, dispensando-se, entre outras, as informações referentes ao processo administrativo, modalidade de 

licitação, número de contrato, entre outras. 

10.1.3.3 Nas licitações para as contratações de pequeno vulto, poderão ser dispensadas no todo ou em parte 

pelo Pregoeiro, as exigências arroladas no item 10.1.3.1. 

10.1.3.4 Em todos os casos o pregoeiro poderá diligenciar afim de comprovar o atendimento dos requisitos, 

antes de proceder a desclassificação do licitante; 

10.1.3.5 Quando solicitado pela comissão de licitação, a empresa deverá disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade do atestado entregue, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia dos contratos e dos documentos do responsável técnico pela execução do contrato, com registro no 

conselho de classe, conforme o caso. 

10.1.3.6  Capacitação técnico-profissional: Comprovação do licitante de que possui em seu quadro de 

pessoal, engenheiro Mecânico na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 

devidamente reconhecido pela entidade competente, com comprovação de vínculo mediante apresentação de 

cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada pela licitante ou do Livro de 

Registro de Empregados ou de Contrato de Prestação de Serviços, assinado pela licitante, cuja duração seja, no 

mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado ou do Contrato Social.(Art. 30, § 1º, Inciso I da Lei nº 

8.666/93); 
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10.1.3.7 - Considerar-se-a como pertinente e compativel à comprovacao da execucao de todos os serviços 

relacionados a seguir; Manutenção Mecânica de veículos automotores, Recuperação de motores para veículos 

automotores, pintura, funilaria, lavagem e borracharia. 

10.1.3.8 – Deverá ser apresentada Certidao de Registro e Quitação de Pessoa Fisica e Pessoa Jurídica no 

CREA, em nome do responsável técnico e da licitante apresentada em atendimento ao subitem anterior deste 

Edital, com data de validade igual ou posterior a data de abertura da sessao publica da licitacao, emitida pelo 

CREA da jurisdicao do domicilio do profissional. 

10.1.3.9 - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais (CTF/APP) – Emitido pelo IBAMA, válido na data da abertura da sessão;  
10.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

10.1.3.1.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

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

10.1.3.3. O balanço deverá estar assinado por contador habilitado devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade apresentado a DHP – Declaração de Habilitação Profissional válida na data de sua 

apresentação nesta licitação e de acordo com a Resolução CFC nº 871/2000, sob pena de inabilitação. 

10.1.3.4. Demonstrar, APRESENTANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO EM DOCUMENTO PRÓPRIO, a 

boa situação financeira da empresa, tendo como base o Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), com resultados iguais ou superiores a 01(um), aplicadas as fórmulas seguintes: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG= Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC= Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

10.1.3.4.2 Comprovar patrimônio líquido ou Contrato Social de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, em conformidade com o art.19 da Instrução Normativa n.º 02/2008. 

10.1.4 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

10.1.4.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

10.1.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

10.1.4.3. Prova de Regularidade junto a Procuradoria Geral do Município mediante certidão da Dívida Ativa do 

Município, do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.1.4.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal 

ou pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional; 

10.1.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

10.1.4.6.  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente; 

10.1.4.7.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 

Caixa Econômica Federal; 

10.1.4.8.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa (CNDT), 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. (Inciso incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). 
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10.1.4.9 Prova de inscrição Municipal, mediante apresentação de Ficha de Inscrição Municipal, relativo à 

sede/domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 

10.1.5. Todos os licitantes deverão apresentar ainda, a seguinte documentação para fins de habilitação: 

a) CARTA CREDENCIAMENTO – ANEXO II 

b) MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO – 

ANEXO III 

c) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

QUALIFICAÇÃO – ANEXO IV 

d) DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS MENORES – ANEXO V 

e) DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PUBLICA – ANEXO VI 

f) DECLARAÇÃO ME E EPP – ANEXO VII 

g) MODELO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA – ANEXO VIII 

h) DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DE OFICINAS (MODELO) – ANEXO XI 

10.2. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no item 10 deste Edital, 

enviada via sistema eletrônico do Banco do Brasil, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos 

órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

10.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante, salvo as situações que ensejarem a aplicação da 

Lei Complementar 123/2006. 

10.4. Também será inabilitado o licitante: 

a) que não atender às condições deste Edital; 

b) contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela 

relacionado e ensejador de inabilitação. 

10.5. Conforme determina o art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 alterado pela Lei Completar nº 

147/2014, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) será assegurado o prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Prefeitura de Pedra Branca do Amaparí para regularização da pendência, contados a 

partir da verificação pelo Pregoeiro dos documentos de habilitação  encaminhados conforme edital. 

10.5.1. a não regularização da restrição fiscal implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultada a Prefeitura de Pedra Branca do Amaparí - 

AP, convocar os licitantes remanescentes. 

10.6. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, 

autenticada em cartório competente, pelo Pregoeiro, equipe de apoio do pregão ou publicação em órgão da 

imprensa oficial; 

10.7. O Pregoeiro e sua equipe de apoio poderão autenticar os documentos exigidos neste Edital a partir do 

original; 

10.8. No caso de documento obtido pela internet, o Pregoeiro poderá confirmar sua veracidade através de 

consulta via internet. 

10.9. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida 

e julgar necessário. 

10.10. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido as condições estabelecidas neste Capítulo. 

10.11. Com exceção de atestados de capacidade técnica e Atos Constitutivos do licitante todos os demais 

Deverão estar datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura deste Pregão, quando não 

tiverem prazo de vigência estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

11.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dias) dias úteis antes da data 

fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por e-mail cpl02.ap.pmpba@outlook.com 

11.1.1. Recebida a impugnação, o Pregoeiro irá encaminhá-la à autoridade competente, que decidirá no prazo 

de vinte e quatro horas. 

11.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.  

12 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

mailto:cpl02.ap.pmpba@outlook.com
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12.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/2002, devendo o licitante manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de campo próprio no Sistema Eletrônico, explicitando 

sucintamente suas razões, após a habilitação do vencedor. 

12.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 

licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

12.2. O licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de campo específico do sistema, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

12.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

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

12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

12.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os 

aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

13 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver 

recurso. 

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela 

própria autoridade competente. 

14 RESPONSABILIDADES DAS PARTE 

14.1 – DA CONTRATADA 

a. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, 

devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, 

seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao 

perfeito fornecimento dos serviços. 

b. Após a homologação da licitação, assinar a Ata de Registro de Preços, relativo ao objeto adjudicado, 

conforme prazo determinado no Anexo I deste Pregão; 

c. Efetuar o fornecimento dos serviços, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas 

relativas ao fornecimento, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas nos Anexos I 

e I(A) deste Pregão. 

d. Proceder o fornecimento do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes do Anexo I deste 

Pregão. 

e. Comunicar ao órgão requisitante dos serviços, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os 

motivos que impossibilite o seu cumprimento. 

f. O contratado obriga-se a obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro 

dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; Manter, durante a execução do objeto todas as 

condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

g. O contratado deverá responsabilizar-se por eventuais despesas que serão de responsabilidade exclusiva 

da CONTRATADA, sendo que nenhuma outra despesa poderá ser debitada posteriormente; 

h. O produto/serviços entregue em desacordo com as características, especificações, validade e/ou com as 

quantidades do edital, verificadas no ato de seu recebimento, deverá ser substituído ou complementado. 

Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será determinado pela 

contratante e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas no edital. 

i. O Contratado obriga-se a Realizar os serviços objeto do presente contrato, com presteza, qualidade e 

eficiência; 

j. Assumir todas as responsabilidades em relação aos profissionais colocados à disposição da 

CONTRATANTE; 

k. Tratar como confidenciais as informações e dados manuseados, guardando total sigilo em relação a 

terceiros; 

l. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei. 
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m. O compromissário fornecedor deverá fornecer os serviços solicitados, em estrita conformidade com as 

disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos dos 

Anexos II e da Minuta da Ata de Registro de Preços deste Pregão. 

n. O compromissário fornecedor, deverá fornecer os serviços especificados neste Pregão, com a 

disponibilização de materiais e utensílios que se fizerem necessários à execução do objeto, bem como, 

pessoal devidamente qualificado, com capacidade para atender as quantidades informadas na planilha 

de quantitativo, visando atender as necessidades da contratante com maior rapidez. 

o. A aquisição dos serviços, objeto desta licitação, será realizada de forma fracionada, de acordo com a 

necessidade do órgão requisitante, e será solicitada, por servidores previamente autorizados através de 

Ordem de Fornecimento, acompanhada da Nota de Empenho. 

p. O compromissário fornecedor deverá fornecer os serviços em perfeitas condições para uso, de acordo 

com as especificações contidas neste Pregão, após assinatura da Ata de Registro de Preços, 

imediatamente, após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo órgão requisitante 

através do Departamento de Compras. 

q. Os serviços deverão estar em perfeitas condições para uso, não podendo apresentar vícios ou defeitos 

no ato da entrega ou sua execução, sob pena de devolução ou rejeição total do item licitado. 

r. Caso não seja efetivada a entrega conforme previsto no edital, a empresa classificada em segundo lugar 

será convocada para o fornecimento dos mesmos. 

s. O compromissário fornecedor deve informar, por escrito, ao órgão requisitante dos serviços, o nome do 

funcionário de seu quadro de pessoal que ficará obrigatoriamente responsável em atender as 

solicitações do órgão requisitante, pois a não informação deste implica em diversos problemas 

operacionais quanto à solicitação de serviços. 

t. O compromissário fornecedor deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos serviços 

prestados, desobrigando a Contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade. 

u. O compromitente comprador rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviços realizada em 

desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Pregão 

v. O compromitente comprador indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

w. A empresa CONTRATADA deverá estar situada dentro do perímetro urbano e possuir pátio adequado 

para possíveis manobras de veículos 

x. No quesito de indicação das instalações, a licitante deverá apresentar declaração de que já possui ou de 

que instalará uma estrutura administrativa com oficina mecânica na sede do local da execução dos 

serviços – sede, filial, escritório ou representação na cidade de Pedra Branca do Amapari – a ser 

comprovada no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do início da vigência do 

contrato (art. 30, inciso II e §6º, da Lei nº 8.666/1993; alínea “a” do item 10.6 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG nº 5/2017; Acórdão nº 1214/2013 – TCU – Plenário 3). 

14.2 – DA CONTRATANTE 

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as 

especificações constantes do termo de referência e dos termos de sua proposta. 

b. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela Contratada. 

c. Efetuar os pagamentos à contratada nas condições estabelecidas neste termo de referência. 

d. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

e. Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela formalmente indicada. 

f. Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do 

contraditório. 

g. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela contratada; 

h. Outras obrigações específicas ao objeto firmada quando da elaboração do contrato. 

16 DO REAJUSTE 

16.1 Os preços não sofrerão reajustes, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº.10.192, 

de 14 de fevereiro de 2001. 
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16.2 Porém, tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº. 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de 

reequilíbrio econômico-financeiro em face da superveniência das condições de mercado aplicáveis à espécie, 

devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente fundamentado 

e justificado, ou seja, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como listas 

de preços dos fornecedores, notas fiscais de aquisição, matérias-primas ou de outros documentos julgados 

necessários, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, protocolado no setor de Protocolo Geral 

desta Prefeitura. 

16.3 Independentemente de solicitação da detentora da ata de registro de preços a Administração poderá a 

qualquer tempo, rever, reduzindo os preços registrados, de conformidade com pesquisa de mercado ou quando 

alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado em geral. 

16.4 No entanto fica assegurado aos demais classificados a oportunidade de manifestação quanto à hipótese de 

reequilíbrio econômico-financeiro, na qual, diante dos novos preços propostos, poderá o 1º colocado perder sua 

posição. 

17 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 Após homologação da presente licitação, a Administração enviará a ata de registro de preços, convocando 

o representante legal da empresa licitante para assinar o documento, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, sob pena de decair do direito a 

ter seu preço registrado, nos termos do art. 64, da Lei nº. 8.666/93 e sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da mesma Lei. 

17.2 O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período desde que haja solicitação 

expressa do prestador, e motivo justificado. 

17.3 Não assinando a ata de registro de preços no prazo anteriormente estipulado, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes na ordem de classificação das propostas, para a assinatura da ata, em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 

aplicação de penalidades. 

17.4 Na ata de registro de preços a ser assinada com os vencedores da licitação constarão as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93, e a possibilidade de rescisão da mesma, na forma determinada 

nos art. 77, 78 e 79 da mesma Lei. 

17.5 Será registrado o menor preço para cada item e os dois preços subsequentes ao menor valor. Quando o 

primeiro colocado não possuir condições de atender a quantidade solicitada, poderá ser adquirido dos demais 

licitantes com preços registrados, desde que justificado e comprovada o procedimento, e também que os 

demais licitantes aceitem entregar pelo preço do primeiro colocado. 

17.6 A partir da assinatura da ata de registro de preços, a licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas 

cláusulas. 

17.7 A existência da ata de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dele 

poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição do objeto licitado, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

17.8 O compromisso de prestar os serviços só estará caracterizado mediante a autorização expressa da 

Secretaria requerente ou instrumento equivalente decorrente da ata de registro de preços. 

17.9 O prestador fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro de 

preços, desde que não ultrapassem a estimativa de serviços anual estabelecida na proposta financeira, acrescida 

de 25% (vinte e cinco por cento) a critério da Administração. 

17.10 Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no 

mercado a Administração tomará as seguintes providências: 

17.10.1 Convocará o prestador visando à negociação para redução dos preços e sua adequação aos praticado 

pelo mercado; 

17.10.2 Frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso assumido; e 

17.10.3 Convocarão os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação. 

17.11 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

17.11.1 Liberar o prestador do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
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17.11.2 Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação. 

17.12 O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 

17.12.1 Pela Administração, quando: 

a) o prestador não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços; 

b) o prestador não retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) no prazo estabelecido, desde que não 

aceita sua justificativa pela Administração; 

c) o prestador der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados  mercado; 

f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 

g) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº. 

8.666/93. 

17.12.2 Pelo prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que origem ao registro de preços. 

17.13 A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no item será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro 

de preços. 

17.14 A solicitação do prestador para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

17.15 A segunda ou a terceira classificada só poderão prestar os serviços à Administração quando houver se 

esgotado a capacidade de prestação da primeira, mas deverá fazê-lo pelo preço da primeira. 

17.16 A licitante detentora ficará obrigada a atender todas as ordens de prestação emitidas durante a vigência 

da ata de registro de preços, mesmo se a execução dela decorrente for prevista para data posterior ao 

vencimento da ata. 

18 DO CONTRATO 

18.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado para 

firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta em Anexo, e da proposta aceita. 

18.2 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para 

assinar o contrato. 

18.3 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-se a 

assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o 

contrato. 

18.4 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de cinco 

(05) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax-símile ou correio eletrônico. 

18.5 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 

decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 

devidamente fundamentada. 

18.6 - A vigência do presente contrato será de doze meses com inicio a partir da assinatura do contrato. 

18.7 - O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos conforme art. 57 inc. II da Lei 

8.666/93 consolidada. Se de comum acordo entre as partes, reajustando-se os valores pela aplicação da 

variação do IGPM DE F.G.V. dos 12 (doze) meses anteriores, retroagindo-se o índice de algum mês se não 

estiver disponível em tempo hábil. 

19 PRAZOS DE ENTREGA 

19.1 O prazo de entrega dos serviços e equipamentos não poderá ser superior a 30 (trintas) dias após a data de 

emissão do contrato ou nota de empenho. 

20. INSTALAÇÕES DA CONTRATADA  

20.1. Deverá ter sede ou filial, ou ainda escritório com oficina Mecânica localizada na cidade de Pedra 

Branca do Amapari;  
20.2. Deverá conter instalações, aparelhos e equipamentos necessários para a realização do objeto deste Termo 

ou, caso não tenha, deverá declarar que possuirá na sede da contratante, caso se consagre vencedora do 

certame, instalação e estrutura exigida acima no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo dispor, 

obrigatoriamente, de no mínimo:  
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a) Galpão fechado e coberto com no mínimo espaço para acomodar 06 (seis) veículos tipo passeio e 04 (um) 

veículo micro-ônibus, destinada exclusivamente aos serviços de oficina e capacidade de suporte para 

atendimento simultâneo de no mínimo 05 (cinco) veículos;  

b) Piso em cimento acabado ou de qualidade superior com área, no mínimo, compatível com a área de 

cobertura exigida no item anterior;  

c) Disponibilidade mínima de 04 (quatro) elevadores, instalados e em funcionamento;  

d) A empresa deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) funcionários sendo entre eles:  

e) Engenheiro mecânico, com registro em seu respectivos Conselhos de Classe podendo apresentar contrato de 

prestação de serviço, devidamente comprovado através da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66, art. 1º da Lei 6.839/80, 

que estabelece que o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados.  

f) A empresa deverá estar de acordo com as normas e exigências do ministério do trabalho;  

g) Aparelho para alinhamento e balanceamento computadorizado, podendo este ser terceirizado;  

h) Equipamento de regulagem e gabaritagem de freio;  

i) Aparelho para análise de injeção eletrônica gasolina, flex e diesel que atendam satisfatoriamente às 

necessidades e exigências para a necessária manutenção da frota de veículos do Município;  

j) Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores gasolina, flex e diesel;  

k) Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtros, lâmpadas, pastilhas de freio, lonas de freio, rolamentos);  

l) Guincho tipo girafa para remoção e instalação de motores;  

m) Macacos tipo jacaré;  

n) Manômetro de compressão para motores gasolina, flex e diesel;  

o) Manômetro de pressão para motores gasolina, flex e diesel;  

p) Cavalete para montagem de motor e câmbio;  

q) Manômetro de pressão de óleo;  

r) Manômetro para teste de sistema de arrefecimento;  

s) Aparadores de óleo;  

t) Relógio comparador para ajuste de motor, câmbio e diferencial;  

u) Multímetro digital;  

v) Carregador de bateria;  

w) Prensa;  

x) Equipamentos para medição, tais como: voltímetro, torquímetro, micrômetro, amperímetro e paquímetro;  

y) Sistema informatizado para controle de manutenção de frota de veículos. 

21 DAS PENALIDADES 

21.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição garantidos a ampla defesa, sem prejuízo das demais 

cominações legais e de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a licitante que: 

A. não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 

B. deixar de entregar documentação exigida no Edital; 

C. apresentar documentação falsa; 

D. não mantiver a proposta; 

E. falhar ou fraudar a execução do contrato 

F. comportar-se de modo inidôneo; 

G. fizer declaração falsa; 

H. cometer fraude fiscal. 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

I - Multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor não adimplido do contrato por dia de atraso, 

limitado a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual. 

II - Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor não adimplido do contrato, no caso de inexecução parcial 

do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração deste município pelo prazo de 01 (um) ano. 
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III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

deste município pelo prazo de dois (02) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública no caso de má fé, 

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 após o licitante ressarcir a Administração por 

eventuais prejuízos causados. 

§ 1º - Dentre outros, os seguintes motivos sujeitam a CONTRATADA às penalidades tratadas na condição 

prevista no Caput: 

A. Recusa injustificada em receber a nota de empenho; 

B. Atraso na entrega, em relação ao prazo proposto e aceito; 

C. Pelo descumprimento dos preceitos estabelecidos no Edital e/ou no contrato; 

D. Pela recusa em substituir o produto defeituoso, que vier a ser rejeitado no recebimento, caracterizada se 

a substituição não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias; 

E. Pelo descumprimento de alguma das condições e dos prazos estabelecidos neste edital e em sua 

proposta; 

  

§ 2º - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

§ 3º - A critério do Município, na ocorrência de multa, o valor poderá ser descontado dos valores a serem 

pagos. 

22 PAGAMENTO 

22.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, após a entrega dos serviços prestados, 

conferência e emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. 

22.2. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar solicitar junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura, localizada na Avenida Francisco Bras, nº 347 – Centro – Pedra Branca do Amapari 

/AP – CEP: 68.915-000, a nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços executados de acordo com a 

respectiva autorização de compra, devendo ser emitida em nome do Município de Pedra Branca do Amaparí ou 

Fundo Municipal conforma de onde saiu a solicitação dos serviços e contendo o número do Edital de PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 033/2019-CPL/PMPBA e o número do contrato. 

22.3. Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, ainda, preferencialmente de forma impressa: 

1) Certidão Conjunta da Receita Federal; 

2) Certificado de Regularidade do FGTS; 

3) Negativa Municipal; 

4) Negativa Estadual; 

5) Negativa Trabalhista;  

22.4. No caso de atraso de pagamento pela CONTRATANTE, para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 

22.5. As notas fiscais deverão ser emitidas por grupo, de acordo com suas respectivas dotações 

orçamentárias. 

22.6. Quando requerido pela a administração Municipal, a CONTRATADA obriga-se a apresentar os 

documentos acima relacionados no formato original (no caso de não ser gerado na internet). 

22.7. A falsificação de qualquer documento aqui listado, ensejará o responsável em crime previsto na 

legislação. 

23 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

23.1 Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no caso de solicitação de 

solicitações de serviços, serão alocados quando da emissão das notas de empenho. 

24 DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. É facultado O Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 

licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
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24.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de 

acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

24.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, 

sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 

24.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 

eletrônico cpl02.ap.pmpba@outlook.com 

24.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

24.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

24.7. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na 

data mencionada no Item 1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

24.8. O Município de Pedra Branca do Amapari se reserva ao direito de anular ou revogar a presente 

licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

24.9. Integram este Edital de Pregão Eletrônico: 

 

A. Anexo I – Termo de Referência 

B. Anexo I(A) – Tabela de serviços com preço médio estimado.  

C. Anexo II – Carta de Credenciamento;  

D. Anexo III – Modelo da declaração de cumprimento da habilitação;  

E. Anexo IV – Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação; 

F. Anexo V – Declaração de não empregabilidade de menores;  

G. Anexo VI – Declaração de fatos impeditivos de contratar com a Administração Pública.  

H. Anexo VII – Declaração de ME e EPP  

I. Anexo VIII - Modelo de elaboração de proposta; 

J. Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preço  

K. Anexo X – Minuta do Contrato. 

L. Anexo XI - Declaração De Instalações Físicas De Oficinas 

M. ANEXO XII – Relação de Veículos 

 

 

Pedra Branca do Amapari – AP, 08 de novembro de 2019 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Mateus Oliveira Teixeira 
Pregoeiro 

Déc. 302/2019 – GAB/PMPBA 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO I 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. O presente Termo de Referência tem como finalidade promover o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA EXECUTAR 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS 

(AUTOMÓVEIS LEVES, VEÍCULOS PESADOS, CAMINHONETES, VANS, ÔNIBUS, 

CAMINHÕES E MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS), PERTENCENTES À FROTA 

OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - AP 

(ADMINISTRAÇÃO GERAL) E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA, 

EDUCAÇÃO, E MEIO AMBIENTE, conforme especificações contidas no mesmo. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. A contratação pretendida tem por objetivo suprir as necessidades de manutenção preventiva e corretiva 

dos veículos pertencentes a frota oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari – AP 

(Administração Geral) e dos Fundos Municipais de Saúde, Assistência, Educação e Meio Ambiente, os quais 

são utilizados pelos órgãos desta municipalidade, na condução de servidores para o desenvolvimento das 

atividades inerentes à Administração Municipal, bem como para atendimento da rede municipal de ensino e 

ainda das pessoas que necessitam dos serviços de saúde. Diante do exposto resta demonstrado o interesse 

público pela contratação pretendida, tendo em vista que os serviços solicitados serão utilizados para prover o 

bom atendimento aos usuários do setor público, a fim de atender as demandas operacionais, concernente à 

frota de veículos do município, e com isso, garantir a eficiência e eficácia na qualidade de prestação de 

serviços públicos à comunidade. 

3. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência durante um período de 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura. 

3.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata de Registro de Preços será considerada o 

documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação nas 

condições estabelecidas. 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Os serviços decorrentes do Registro de Preços serão executados de acordo com a necessidade e 

conveniência do órgão requisitante, através das Unidades Administrativas, mediante a emissão de requisição 

de fornecimento, acompanhada da nota de empenho. 

4.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas, podendo a 

Administração Municipal promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecida à legislação 

pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência, em igualdade de condições. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DE HORAS: 

5.1. As especificações, e os quantitativos de horas estão descritos nos Anexo I (A) deste Pregão. 

5.2. Para o Registro de Preços do presente objeto, o município de Pedra Branca do Amapari – AP, não está 
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prevendo o estabelecimento de quantidades mínimas e máximas a serem adquiridas. 

5.3. Os licitantes devem ofertar proposta para toda a quantidade constante de cada item especificado no 

Anexo I (A) deste Pregão. 

 

6. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

6.1. A contratada deverá prestar os serviços solicitados, em estrita conformidade com disposições e 

especificações deste Termo de Referência. 

6.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos serviços, a serem aplicadas durante 

12 (doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções 

parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão 

solicitante. A execução dos serviços deverá ser imediata, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, 

mediante a apresentação dos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante, de acordo com as 

necessidades destes. 

6.3. A contratada deverá apresentar a Licença Ambiental do estabelecimento, fornecido pelo órgão 

competente no prazo de 90 (noventa) dias, após assinatura da Ata de Registro de Preços. 

6.3.1. Caso a contratada não faça a comprovação no prazo estabelecido, o município poderá cancelar os 

itens registrados em favor da beneficiária da Ata e convocar o licitante segundo classificado, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 

assiná-la, sem prejuízo das multas previstas no edital e demais cominações legais. 

6.4. Os serviços, especificados neste Termo de Referência, deverão ser prestados em estabelecimento 

próprio da contratada, a qual deverá ter estrutura e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, 

inclusive, pátio adequado para guarda dos veículos. 

6.4.1. As instalações físicas de oficinas das empresas participantes devem estar localizadas a uma distância 

máxima de 300 (trezentos) km da sede da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari – AP. 

6.5. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização dos serviços, a 

contratada deverá dispor, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, das instalações físicas 

devidamente regulamentadas frente à legislação pertinente (municipal, estadual e federal) e devidamente 

equipada com máquinas, ferramentas, pessoal, estrutura predial e territorial, e outros pertinentes aos 

serviços. 

6.6. A execução dos serviços será de forma fracionada, de acordo com as necessidades do órgão 

requisitante, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento de 

Compras. 

6.7. Na medida da necessidade, o órgão requisitante, através de servidores previamente autorizados fará 

solicitação dos serviços junto à contratada. 

6.8. Os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de lubrificantes e filtros, correias e 

tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 24 (vinte e quatro) horas da entrada do 

veículo na oficina, e os demais serviços deverão ser executados no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos. 

6.9. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a Contratada deverá, imediatamente 

após receber a ordem de serviço, informar as razões ao órgão requisitante dos serviços, para, se aceitas, 

alterar o prazo ou definir prioridade em relação a outros serviços. 

6.10. A contratada deverá permitir a entrada de servidores (auditagem veicular) indicados pela 

Administração, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, antes e durante a prestação do serviço, 

bem como mediante a entrega final do serviço pronto. 

6.11. Todos os veículos encaminhados para manutenção serão registrados por: órgão/entidade contratante; 

placas dos veículos; o dia da entrada e saída; os serviços realizados e peças substituídas, devendo ser 

encaminhado relatório mensal, e por meio eletrônico, ao órgão solicitante, o qual deverá ser entregue, até o 
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dia 15 (quinze) do mês subsequente ao realizado, sob pena de caracterização de inexecução contratual. 

6.12. Todo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estar justificado previamente e por 

escrito, cabendo a anuência da contratante, devendo ainda constar no histórico do veículo/máquina. 

6.12.1. Fica vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de serviço pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Industria, Comércio e Mineração – SEINC. 

6.13. Os orçamentos, serão encaminhados, preferencialmente, via meio eletrônico para a ocorrência da 

devida autorização, devendo ser impressos pela contratada e anexadas às notas fiscais para o devido 

recebimento. 

6.14. No orçamento constará o órgão contratante, a placa do veículo, entrada na contratada, serviços e 

tempos máximos e valor da hora/serviço e o valor total. 

6.15. As notas fiscais deverão ser acompanhadas dos orçamentos impressos e em conformidade. 

6.16. A garantia mínima dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados da entrega do veículo, ou 

20 (vinte) mil quilômetros para veículos leves e pesados e de 500 (quinhentas) horas para máquinas 

leves e pesadas, ou o que atingir primeiro, sem custo para o contratante quando o serviço tiver que ser 

refeito. 

6.17. A garantia dos serviços somente será afastada quando o utilizador do veículo der causa, situação a ser 

comprovada por laudo emitido por profissional habilitado do município. 

6.18. A execução dos serviços compreenderá o total do número de horas trabalhadas para cada reparo, 

seguindo o critério  constante da Tabela de Hora-Técnica da Respectiva Montadora, bem como de 

SISTEMA ELETRÔNICO OU EQUIVALENTE, PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, 

MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS DE DIVERSAS MARCAS E CATEGORIAS, devidamente 

verificada e autorizado pelo contratante. 

6.19. As notas fiscais, estas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a 

conclusão dos serviços, contados da solicitação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do total da 

referida nota, bem como suspensão de pagamentos relativos a todos os serviços e até a regularização. 

6.20. A apresentação das notas fiscais não inibirá a aplicação e o recolhimento da multa em até 30(dias) 

corridos, contados da notificação. 

6.21. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo CONTRATANTE, analisando-se a 

viabilidade dos valores apresentados, que deverão estar em conformidade com o preço de mercado, antes da 

aprovação do mesmo. 

6.22. A contratada deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para ficar responsável em 

atender as solicitações do órgão requisitante. 

6.23. A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento de mão de obra, 

necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer natureza, custos com mobilização e 

desmobilização, e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto do 

presente Termo de Referência ou que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não cabendo à 

Municipalidade, nenhum custo adicional. 

6.24. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem 

defeitos ou incorreções resultantes da prestação no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação que 

lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o que será convocada a segunda 

classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 

e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor. 

6.25. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço prestado pela 

licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da ARP – Ata de Registro de Preços, 
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podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 

 

7. INSTALAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. Deverá ter sede ou filial, ou ainda escritório com oficina Mecânica localizada na cidade de Pedra 

Branca do Amapari;  

7.2. Deverá conter instalações, aparelhos e equipamentos necessários para a realização do objeto deste 

Termo ou, caso não tenha, deverá declarar que possuirá na sede da contratante, caso se consagre vencedora 

do certame, instalação e estrutura exigida acima no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo dispor, 

obrigatoriamente, de no mínimo:  

a) Galpão fechado e coberto com no mínimo espaço para acomodar 06 (seis) veículos tipo passeio e 04 (um) 

veículo micro-ônibus, destinada exclusivamente aos serviços de oficina e capacidade de suporte para 

atendimento simultâneo de no mínimo 05 (cinco) veículos;  

b) Piso em cimento acabado ou de qualidade superior com área, no mínimo, compatível com a área de 

cobertura exigida no item anterior;  

c) Disponibilidade mínima de 04 (quatro) elevadores, instalados e em funcionamento;  

d) A empresa deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) funcionários sendo entre eles:  

e) Engenheiro mecânico, com registro em seu respectivos Conselhos de Classe podendo apresentar contrato 

de prestação de serviço, devidamente comprovado através da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 

Jurídica e Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66, art. 1º da 

Lei 6.839/80, que estabelece que o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente 

habilitados.  

f) A empresa deverá estar de acordo com as normas e exigências do ministério do trabalho;  

g) Aparelho para alinhamento e balanceamento computadorizado, podendo este ser terceirizado;  

h) Equipamento de regulagem e gabaritagem de freio;  

i) Aparelho para análise de injeção eletrônica gasolina, flex e diesel que atendam satisfatoriamente às 

necessidades e exigências para a necessária manutenção da frota de veículos do Município;  

j) Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores gasolina, flex e diesel;  

k) Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtros, lâmpadas, pastilhas de freio, lonas de freio, rolamentos);  

l) Guincho tipo girafa para remoção e instalação de motores;  

m) Macacos tipo jacaré;  

n) Manômetro de compressão para motores gasolina, flex e diesel;  

o) Manômetro de pressão para motores gasolina, flex e diesel;  

p) Cavalete para montagem de motor e câmbio;  

q) Manômetro de pressão de óleo;  

r) Manômetro para teste de sistema de arrefecimento;  

s) Aparadores de óleo;  

t) Relógio comparador para ajuste de motor, câmbio e diferencial;  

u) Multímetro digital;  

v) Carregador de bateria;  

w) Prensa;  

x) Equipamentos para medição, tais como: voltímetro, torquímetro, micrômetro, amperímetro e paquímetro;  

y) Sistema informatizado para controle de manutenção de frota de veículos. 

8.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

8.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da contratada. 

8.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições 

estabelecidas neste Termo de Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
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suas alterações. 

8.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços. 

8.4. Encaminhar à contratada a Ordem de Serviço com todas as informações necessárias para a 

prestação do serviço. 

8.5. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável por 

esta atribuição. 

8.6. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do 

serviço. 

8.7. Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor 

competente. 

8.8. Efetuar, em favor da empresa contratada o pagamento, nas condições estabelecidas no Termo 

de Referência. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Tomar todas as providencias necessárias à fiel execução do serviço objeto deste Termo de 

Referência. 

9.2. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e qualificações exigidas 

na licitação. 

9.3. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 

às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

9.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante. 

9.5. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as condições e 

especificações aprovadas pelo contratante. 

9.6. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas, horários 

estabelecidos pelo contratante. 

9.7. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços constantes no Termo de Referência. 

9.8. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do contratante que estejam em sua 

responsabilidade, quando da execução do serviço. 

9.9. Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota da contratada, 

que estejam sobre sua guarda, quando da execução do serviço. 

9.10. Refazer os serviços comprovadamente considerados inadequados pelo contratante. 

9.11. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo contratante 

atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 

qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as normas, 

especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros. 

10. REQUISITOS MÍNIMOS DA CONTRATADA: 

10.1  Possuir equipamentos básicos para análise de sistema eletrônicos de veículos, incluindo diagnósticos 

em sistemas analógicos e digitais de injeção eletrônica e também de veículos carburados. 

10.2 Possuir instrumentos de medição e diagnósticos mecânicos convencionais, como micrômetros e 

relógios comparadores (incluindo súbito), paquímetros, manômetros (pressão de óleo, pressão de linha de 

combustível e compressão de cilindros), bomba de vácuo, estetoscópio e aparelho para detecção de 

vazamentos em sistemas de arreferecimento e lubrificação. 

10.3 Possuir equipamentos para elevar veículos (automóveis e utilitários), compatíveis com o peso dos 

mesmos, para atender os veículos da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari (administração 

geral) e fundos municipais de Saúde, Assistência Social, Educação e Meio Ambiente. 
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10.4 A empresa CONTRATADA deverá estar situada dentro do perímetro urbano e possuir pátio adequado 

para possíveis manobras de veículos. 

10.5 No quesito de indicação das instalações, a licitante deverá apresentar declaração de que já possui ou de 

que instalará uma estrutura administrativa com oficina mecânica na sede do local da execução dos serviços – 

sede, filial, escritório ou representação na cidade de Pedra Branca do Amapari – a ser comprovada no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do início da vigência do contrato (art. 30, inciso II e 

§6º, da Lei nº 8.666/1993; alínea “a” do item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017; 

Acórdão nº 1214/2013 – TCU – Plenário 3). 

11. DA GESTÃO DOS PREÇOS REGISTRADO 

11.1. Caberá à Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Divisão de Transporte, a gestão dos 

preços registrados, verificada a adequação destes aos praticados pelo mercado e às necessidades 

demandadas pela Administração Municipal. 

12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

12.1. O objeto da presente licitação será recebido pelo órgão requisitante dos serviços, através de 

servidor designado, mediante Termo de Recebimento da efetiva prestação dos serviços e deverá 

atestar seu recebimento. 

12.1.1. Os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua 

conformidade com as especificações, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse 

recebimento; 

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante, “atesto” na nota 

fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento. 

12.2. O recebimento e a aceitação do objeto desta concorrência, estão condicionados ao 

enquadramento nas especificações do objeto, descritas no Termo de Referência e Anexos e 

obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes 

for aplicável. 

12.3. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade da contratada pela qualidade dos serviços 

fornecidos. 

12.4. O Município reserva para si o direito de recusar os serviços executados em desacordo com a 

ata, devendo estes ser refeitos, às expensas da contratada, sem que isto lhe agregue direito ao 

recebimento de adicionais. 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1. Após a prestação dos serviços, a contratada deverá enviar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal, 

correspondente ao volume de serviços prestados para conferência e aprovação, através do servidor 

responsável legalmente constituído para este fim. 

13.2. Pela prestação dos serviços, quando devidamente solicitados, e fornecidos, pagará a contratada 

o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo. 

13.3. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura perante este município de Pedra Branca do Amapari – AP, para conferência e 

aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Pregão. 

13.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Pregão, 

comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e 

devidamente atestadas, serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento. 

13.5. O pagamento será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 

fatura, devidamente atestada por parte do órgão requisitante. 

13.6. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em 
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conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

13.7. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado 

no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

13.8. Para a efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar comprovante da sua 

regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

14. DA FISCALIZAÇÃO: 

14.1. A fiscalização da contratação caberá ao órgão requisitante dos serviços, que determinará o que 

for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93 

e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. 

14.2. Para fiscalização dos serviços junto a contratada, será designado servidor de cada órgão 

requisitante. 

14.3. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, 

inclusive observância às quantidades   máximas   a   serem adquiridas, rejeitar os serviços em 

desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer 

do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 

14.4. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto 

licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.  

14.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser solicitadas 

formalmente pela contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em 

tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

14.6. A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 

14.7. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral 

e exclusiva do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às 

implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a 

ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em co-responsabilidade 

do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades 

previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas 

atividades. 

Pedra Branca do Amapari – AP,  

XX de XXXXXXX de 2019. 

 

___________________________________________________ 

Fernando Angelo Dantas 

Chefe da Divisão de Transporte 
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ANEXO I (A) 

 ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS MÉDIOS ESTIMADOS 

 

1.0 SERVIÇOS – VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS PESADAS DE TODAS AS MARCAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UND  
QUANT.  

MÁXIMA 
V. UNIT. V. TOTAL 

1.1 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM RETIFÍCAS DE MOTORES E USINAGENS 

A GASOLINA/ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE 

MARCA E MODELO. 

HORA  2.720    

1.2 

SERVIÇOS DE  MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA EM RETIFÍCAS 

 DE MOTORES E USINAGENS A 

DIESEL, INDEPENDENTE DE MARCA E 

MODELO. 

HORA  2.520   

1.3 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM TURBINAS DE VEÍCULOS MÉDIOS E 

PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, MÉDIAS E 

LEVES, INDEPENDENTE DE MARCA E 

MODELO. 

HORA  1.770   

1.4 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

 EM REPAROS MECÂNICOS 

EM VEÍCULOS À DIESEL, TIPO: 

MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES, 

INDEPENDENTE DE MARCA  E MODELO, 

(COMPONENTES DA SUSPENSÃO, DIREÇÃO, 

FREIOS E CUBOS). 

HORA  2.520   

1.5 

SERVIÇOS     DE MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA EM BOMBAS INJETORAS E 

BICOS INJETORES, EM VEÍCULOS, ÔNIBUS, 

MICROÔNIBUS, CAMINHÕES E 

MAQUINÁRIOS PESADOS 

CORRELACIONADOS, INDEPENDENTE DE 

MARCA E MODELO. 

HORA  3.370   

1.6 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM BOMBAS INJETORAS E BICOS 

INJETORES, EM MÁQUINÁS LEVES,     

MÉDIAS, PESADAS E CORRELACIONADOS, 

INDEPENDENTE DE MARCA E MODELO. 

HORA  2.870   

1.7 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO 

EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS E 

MÁQUINAS PESADAS, MÉDIAS E LEVES, 

INDEPENDENTE DE 

MARCA E MODELO. 

HORA  2.230   

1.8 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM PARTE ELÉTRICA GERAL DE VEÍCULOS, 

MÁQUINAS PESADAS,MÉDIAS E LEVES, 

INDEPENDENTE DE MARCA. 

HORA  2.930   

1.9 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULOS E 

VANS, 

INDEPENDENTE DE MARCA. 

HORA  1.720   
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1.10 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM PARTE ELÉTRICA ELETRÔNICA 

(INJEÇÃO ELETRÔNICA) DE VEÍCULOS, 

VANS, MICROÔNIBUS E 

ÔNIBUS, INDEPENDENTE DE MARCA. 

HORA  2.060   

1.11 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM LANTERNAGEM, FUNILARIA PINTURA, 

VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, 

LIMPEZA DE ESTOFAMENTOS DOS BANCOS E 

SERVIÇOS SIMILARES ( TODOS OS TIPOS DE 

VEÍCULOS, INDEPENDENTE DE MARCA) 

HORA  500   

1.12 

SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. (POR JOGO DE RODAS, 

TRASEIRO OU DIANTEIRO, 

INDEPENDENTIMENTE DE MARCA). 

HORA  210   

1.13 

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 

VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. (POR RODA). 

INDEPENDENTIMENTE DE MARCA 

HORA  210   

1.14 

SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS E MAQUINAS PESADAS DE 

TODAS AS MARCAS.  

HORA  900   

VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ITEM 1.0 R$ 

2.0  LAVAGEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇOS UND 
QUANT.  

MÍNIMA 

QUANT.  

MÁXIMA 
V. UNIT. V. TOTAL 

2.1 

LAVAR E ASPIRAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, 

INTERNA E EXTERNAMENTE, COM USO DE 

PRODUTOS APROPRIADOS DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, E OUTRAS TAREFAS DA MESMA 

NATUREZA E GRAU DE COMPLEXIDADE. 

(CARRO PASSEIO) 

UND  600   

2.2 

LAVAR E ASPIRAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, 

INTERNA E EXTERNAMENTE, COM USO DE 

PRODUTOS APROPRIADOS DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, E OUTRAS TAREFAS DA MESMA 

NATUREZA E GRAU DE COMPLEXIDADE. 

(CAMIONETES) 

UND  700   

2.3 

LAVAR E ASPIRAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, 

INTERNA E EXTERNAMENTE, COM USO DE 

PRODUTOS APROPRIADOS DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, E OUTRAS TAREFAS DA MESMA 

NATUREZA E GRAU DE COMPLEXIDADE. 

(MAQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS 

E CAÇAMBAS) 

UND  840   

VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ITEM 2.0  

3.0 REBOQUE – VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇOS UND  
QUANT.  

MÁXIMA 
V. UNIT. V. TOTAL 

3.1 

SERVIÇOS DE REBOQUE PARA VEÍCULOS, 

POR CARRO GUINCHO, UNITÁRIO, PARA 

PRESTAÇÃO NA ÁREA URBANA E RURAL DO 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

KM  15.000   

VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO ITEM 3.0  
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4.0 FORNECIMENTO DE PEÇAS 

4.1 
FORNECIMENTO ESTIMADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS OBRIGATORIOS 

(CONFORME VALORES DE TABELA EM R$) 
R$ 1.000.000,00 

4.2 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DO FABRICANTE 

(PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO NO VALOR DAS PEÇAS) 
% 

VALOR TOTAL LÍQUIDO DAS PEÇAS ( VALOR DAS PEÇAS EM R$ - PERCENTUAL DE 

DESCONTO OFERTADO 
R$ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO II - Carta de Credenciamento  

 

 

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari -AP  

Pregão ELETRÔNICO n. XXXX/2019 

 

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ n....... , com sede à . . , neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, 

com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente 

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto ao Município de Pedra Branca do 

Amapari – AP, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão ELETRÔNICO, 

usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 

renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta 

em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para 

esta licitação.  

Local, data  

 

 

Assinatura, do representante legal 

 



ESTADO DO AMAPÁ 

Prefeitura de Pedra Branca do Amapari – AP 

CNPJ (MF) 34.925.131/0001-00.  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari – AP   
CNPJ (MF) 34.925.131/0001-00  

Comissão Permanente de Licitação - CPL  Página 27 

 
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO III – 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari -AP  

Pregão Eletrônico n. XXXX/2019 

 

(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº. . . . . . . . . . , sediada (endereço 

completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação no presente Pregão Eletrônico e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

Local e data, _______________ , ___ de ___________ de 2019. 

 

 

___________________________________  

(nome e identidade do representante legal) 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

QUALIFICAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari -AP  

Pregão Eletrônico n. XXXX/2019 

 

O signatário da presente, em nome da proponente. . . . . . . . , declara para todos os fins de direito, a 

inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da 

proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações. 

 

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2019. 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)  

(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS MENORES 

 

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari -AP  

Pregão Eletrônico n. XXXX/2019 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório em 

evidência, instaurado por esse Município de Pedra Branca do Amapari – AP, Por seu representante legal, 

declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possuem em seu quadro de 

empregados, trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, 

e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos quatorze (14) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

Pedra Branca do Amapari, AP, ___ de _____ de 2019.  

 

Representante Legal.  
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PUBLICA 

 

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari -AP  

Pregão Eletrônico n. XXXX/2019 

 

 

O signatário da presente, em nome da proponente . . . . . . . . , declara para todos os fins de direito, 

a inexistência de fatos impeditivos de contratar com a Administração Pública, de acordo com o disposto no art. 

97 da Lei Federal 8.666/93 

 

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2019 

 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)  

(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO ME E EPP 

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari -AP  

Pregão Eletrônico n. XXXX/2019 

 

Para fins de participação no Processo Licitatório em questão, a empresa _____________________________, 

CNPJ nº ____________________, sediada na ____________________, nº ____, Bairro ____________, CEP 

__________, cidade de ___________________, Estado de ____________, DECLARA, sob as penas da lei que 

é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), e que não se encontra em nenhuma das 

situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. Lei Complementar Federal n. 123, de 14.06.2006. 

 

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2019. 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO VIII 

Modelo de elaboração de proposta; 

 

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari -AP  

Pregão Eletrônico n. XXXX/2019 

 

 

Pelo presente, ____________________________, inscrito no CNPJ nº _______________, por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________e do CPF nº______________, formulamos proposta comercial para o item(s) supracitados, abaixo 

especificado(s) de acordo com todas as condições imposta pelo PREGÃO ELETRÔNICO nº XXXX/2019-

CPL/PMPBA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDADE 

QUANT 

MÍNIM

A 

QUANT 

MÁXIMA 
V.UNIT V.TOTAL 

       

       

 

Obs.1: Os produtos fornecidos pela licitante deverão obedecer às especificações referentes as 

especificações contidas nos ANEXOS I do Edital. 

 

▪ Preço total para cada Item ofertado 

▪ Prazo de validade da proposta: 

▪ Prazo de entrega do objeto: 

▪ Data: / /2019. 

▪ Nome do representante legal: 

 

Obs. 1: a versão original da proposta -a ser encaminhada pela licitante vencedora da disputa de preços, nos 

termos do edital - deverá, ainda, estar assinada pelo representante legal. 

 

Obs.2: Os produtos fornecidos pela licitante deverão obedecer às especificações referentes as especificações 

contidas nos ANEXOS I do Edital 

 

Local e data 

 

 

_________________ 

Resp.  

Empresa  

CNPJ nº 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO IX 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  /  . 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2019 - 

SRP. PROCESSO Nº XXXX/2019. 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

 

Aos  dias do mês de  do ano de 20     , o MUNICÍPIO DE PEDRA 

BRANCA DO AMAPARI – AP , com sede na Av. Nemesio Calandrini, S/N – Balneária – Pedra Branca 

do Amapari – AP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 34.925.131/0001-00, neste ato representado pela 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Elizabeth Pelaes dos Santos, brasileira, , Odontóloga, 

inscrito no CPF sob o nº 526.131.272-87 e no RG sob o nº 257.743-AP, residente na Rua Deolinda 

Gomes, 52, Centro, Pedra Branca do Amapari – AP, Cep: 68.945-000, doravante denominado 

simplesmente COMPROMITENTE   COMPRADOR/CONTRATANTE   e  a  empresa  , 

inscrita  no  CNPJ  sob o nº   , com sede    , neste ato, 

representada pelo (a)  Sr. (a)    , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 

inscrito (a) no RG sob  o nº  , e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº   , 

residente   e   domiciliado  (a)  na     , denominada simplesmente 

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR/CONTRATADA, resolvem na forma da Lei Federal nº 

10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93, e alterações posteriores, firmar a 

presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do 

Município de Pedra Branca do Amapari - AP, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do 

artigo 38, da Lei nº 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA 

EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS 

OPERACIONAIS (AUTOMÓVEIS LEVES, VEÍCULOS PESADOS, CAMINHONETES, VANS, 

ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS), PERTENCENTES À 

FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - AP 

(ADMINISTRAÇÃO GERAL) E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA, 

EDUCAÇÃO, E MEIO AMBIENTE, conforme informações e especificações constantes dos 

ANEXOS II E III do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

XXX/2019 – SRP e seus Anexos, Processo Administrativo nº XXXX/2019, do qual é parte integrante e 

complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do compromissário fornecedor. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO: 

4.1. Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora e no Anexo I 

desta Ata de Registro de Preços, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, 

encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra. 

4.2. A existência de preços registrados não obrigará o compromitente comprador e 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 
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fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

4.3. Os preços registrados e a indicação dos respectivos COMPROMISSÁRIOS FORNECEDORES 

da Ata serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados em meio eletrônico. 

4.4. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles existentes no mercado, cabendo o compromitente comprador convocar os compromissários 

fornecedores para negociar o novo valor. 

4.4.1. Caso o compromissário fornecedor se recuse a baixar os seus preços, o compromitente 

comprador poderá liberar o compromissário fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada 

a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

4.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 

ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

4.6. O diferencial de preço entre a proposta inicial do compromissário fornecedor detentor da Ata e a 

pesquisa de mercado efetuada pelo compromitente comprador à época da abertura da proposta, bem 

como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação 

da validade da Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

5.1. O compromitente comprador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 

administração da presente Ata. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

6.1. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro 

de Preços, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 

6.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na 

alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços 

praticados no mercado sofrerem redução. 

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

Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar 

outro processo licitatório. 

6.3. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular a administração requerimento 

para a revisão comprovando a ocorrência do fato. 

6.4. A comprovação será feita por meio de documentos. 

6.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre 

a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o 

aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

6.6. A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos 

valores pactuados. 

6.7. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os compromissários fornecedores serão 

convocados pelo Município para alteração, por aditamento, dos valores registrados na Ata, mantendo o 

mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta. 

6.8. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial da União. 

6.9. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão 

Gerenciador, a seu critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços. 

6.10. O compromitente comprador poderá desde que seja conveniente aos interesses da 

administração, cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a 

beneficiária tenha direito a interpor recursos, ou a indenizações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

7.1. O compromissário fornecedor terá o seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no 

mercado; 

c) Houver razões de interesse público. 

7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho do compromitente comprador. 

7.3. O compromissário fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes 

de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

8.1. A presente Ata será publicada no Diário Oficial da União - DOU 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: 

9.1. Cumprir integralmente o objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.2. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 

contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão 

de obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias 

à perfeita execução dos serviços pelo compromissário fornecedor. 

9.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do compromitente 

comprador. 

9.4. Manter os seus empregados identificados, quando no recinto do COMPROMITENTE 

COMPRADOR, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do compromitente comprador. 

9.5. Tomar todas as providencias necessárias à fiel execução dos serviços. 

9.6. Manter, durante o período de vigência da ARP, todas as condições e qualificações exigidas na 

licitação. 

9.7. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

9.8. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela contratante. 

9.9. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as condições e 

especificações aprovadas pela contratante. 

9.10. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas, horários 

estabelecidos pelo compromitente comprador. 

9.11. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços constantes deste Pregão. 

9.12. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do compromitente comprador que estejam em 

sua responsabilidade, quando da execução do serviço. 

9.13. Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota do 

compromitente comprador, que estejam sob sua guarda, quando da execução do serviço. 

9.14. Refazer os serviços comprovadamente considerados inadequados pelo compromitente 

comprador. 

9.15. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo 

compromitente comprador atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, 

mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo 

com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou 

terceiros. 

9.16. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao compromitente 

comprador, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto licitado, não sendo excluída, ou 

mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo 

compromitente comprador. 

9.17. Indenizar terceiros e/ou o compromitente comprador, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a 

ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
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observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMITENTE COMPRADOR: 

10.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor do compromissário 

fornecedor. 

10.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços. 

10.3. Encaminhar ao compromissário fornecedor a Ordem de Serviço com todas as informações 

necessárias para a prestação do serviço. 

10.4. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável por esta 

atribuição. 

10.5. Prestar ao compromissário fornecedor, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à execução do serviço. 

10.6. Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor 

competente. 

10.7. Efetuar, em favor do compromissário fornecedor o pagamento, nas condições estabelecidas 

neste Pregão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

11.1. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos serviços, a serem aplicadas 

durante 12 (doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver 

execuções parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições 

emitidas pelo Órgão solicitante. A execução dos serviços deverá  ser  imediata,  a  partir  da assinatura       

da Ata de Registro de Preços, mediante a apresentação dos pedidos parciais/requisições emitidas 

pelo Órgão solicitante, de acordo com as necessidades destes. 

11.2. O compromissário fornecedor deverá apresentar a Licença Ambiental do estabelecimento, 

fornecido pelo órgão competente no prazo de 90 (noventa) dias, após assinatura da Ata de Registro de 

Preços. 

11.2.1. Caso o compromissário fornecedor não faça a comprovação no prazo estabelecido, o 

município poderá cancelar os itens registrados em favor da beneficiária da Ata e convocar o licitante 

segundo classificado, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os 

requisitos habilitatórios e feita a negociação, assiná-la, sem prejuízo das multas previstas no edital e 

demais cominações legais. 

11.3. Os serviços deverão ser prestados em estabelecimento próprio da contratada, a qual deverá ter 

estrutura e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, inclusive, pátio adequado para 

guarda dos veículos. 

11.3.1. As instalações físicas de oficinas do compromissário fornecedor devem estar localizada a uma 

distância máxima de 300 (trezentos) km da sede da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari 

– AP. 

11.4. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização dos serviços, o 

compromissário fornecedor deverá dispor, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, 

das instalações físicas devidamente regulamentadas frente à legislação pertinente (municipal, estadual 

e federal) e devidamente equipada com máquinas, ferramentas, pessoal, estrutura predial e territorial, e 

outros pertinentes aos serviços. 

11.5. A execução dos serviços será de forma fracionada, de acordo com as necessidades do órgão 

requisitante, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento de 

Compras. 

11.6. Na medida da necessidade, o órgão requisitante, através de servidores previamente autorizados 

fará solicitação dos serviços junto à contratada. 

11.7. Os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de lubrificantes e filtros, 

correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 24 (vinte e quatro) horas 

da entrada do veículo na oficina, e os demais serviços deverão ser executados no prazo máximo de 5 

(cinco) dias corridos. 
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11.8. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, o compromissário fornecedor 

deverá, imediatamente após receber a ordem de serviço, informar as razões ao órgão requisitante dos 

serviços, para, se aceitas, alterar o prazo ou definir prioridade em relação a outros serviços. 

11.9. O compromissário fornecedor deverá permitir a entrada de servidores (auditagem veicular) 

indicados pela Administração, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, antes e durante a 

prestação do serviço, bem como mediante a entrega final do serviço pronto. 

11.10. Todos os veículos encaminhados para manutenção serão registrados por: órgão/entidade 

contratante; placas dos veículos; o dia da entrada e saída; os serviços realizados e peças substituídas, 

devendo ser encaminhado relatório mensal, e por meio eletrônico, ao órgão solicitante, o qual deverá 

ser entregue, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao realizado, sob pena de caracterização de 

inexecução contratual. 

11.11. Todo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estar justificado previamente e 

por escrito, cabendo a anuência da contratante, devendo ainda constar no histórico do 

veículo/máquina. 

11.11.1. Fica vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de serviço pelo 

Departamento Municipal de Compras. 

11.12. Os orçamentos, serão encaminhados, preferencialmente, via meio eletrônico para a ocorrência 

da devida autorização, devendo ser impressos pela contratada e anexadas às notas fiscais para o devido 

recebimento. 

11.13. No orçamento constará o órgão requisitante, a placa do veículo, entrada na contratada, serviços 

e tempos máximos e valor da hora/serviço e o valor total. 

11.14. As notas fiscais deverão ser acompanhadas dos orçamentos impressos e em conformidade. 

11.15. A garantia mínima dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados da entrega do 

veículo, ou 20 (vinte) mil quilômetros para veículos leves e pesados e de 500 (quinhentas) horas para 

máquinas leves e pesadas, ou o que atingir primeiro, sem custo para o compromitente comprador 

quando o serviço tiver que ser refeito. 

11.16. A garantia dos serviços somente será afastada quando o utilizador do veículo der causa, 

situação a ser comprovada por laudo emitido por profissional habilitado do município. 

11.17. A execução dos serviços compreenderá o total do número de horas trabalhadas para cada 

reparo, seguindo o critério  constante da Tabela de Hora-Técnica da Respectiva Montadora, bem como 

de SISTEMA ELETRÔNICO OU EQUIVALENTE, PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E 

PESADOS, MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS DE DIVERSAS MARCAS E 

CATEGORIAS, devidamente verificada e autorizado pela contratante. 

11.18. As notas fiscais, estas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a 

conclusão dos serviços, contados da solicitação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do 

total da referida nota, bem como suspensão de pagamentos relativos a todos os serviços e até a 

regularização. 

11.19. A apresentação das notas fiscais não inibirá a aplicação e o recolhimento da multa em até 

30(dias) corridos, contados da notificação. 

11.20. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo compromitente comprador, 

analisando-se a viabilidade dos valores apresentados, que deverão estar em conformidade com o preço 

de mercado, antes da aprovação do mesmo. 

11.21. O compromissário fornecedor deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para 

ficar responsável em atender as solicitações do órgão requisitante. 

11.21. O compromissário fornecedor deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao 

fornecimento de mão de obra, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de 

qualquer natureza, custos com mobilização e desmobilização, e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com a execução do objeto licitado ou que venham a implicar no fiel cumprimento do 

contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. 

11.23. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, o compromissário fornecedor 

obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação no prazo de 03 
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(três) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a 

Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do 

Consumidor. 

11.24. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço 

prestado pelo compromissário fornecedor, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da ARP 

– Ata de Registro de Preços, podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins 

de verificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

12.1. Após a prestação dos serviços, o compromissário fornecedor deverá enviar ao compromitente 

comprador a Nota Fiscal, correspondente ao volume de serviços prestados para conferência e 

aprovação, através do servidor responsável legalmente constituído para este fim. 

12.2. Pela prestação dos serviços, quando devidamente solicitados, e fornecidos, pagará ao 

compromissário fornecedor o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou 

acréscimo. 

12.3. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura perante este município de Pedra Branca do Amapari – AP, para conferência e aprovação 

do recebimento definitivo do objeto deste Pregão. 

12.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Pregão, 

comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e  devidamente 

atestadas, serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento. 

12.5. O pagamento será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, 

devidamente atestada por parte do órgão requisitante. 

12.6. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em 

conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

12.7. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado 

no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

12.8. Para a efetivação do pagamento, o compromissário fornecedor deverá apresentar comprovante 

da sua regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO: 

13.1. A fiscalização e o gerenciamento da contratação decorrente deste edital caberão ao órgão 

requisitante, que determinará o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos, nos termos do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. 

13.2. Competirá ao responsável pela fiscalização e gerenciamento acompanhar o fornecimento dos 

serviços, inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em 

desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do 

fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 

13.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto 

licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação. 

13.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser solicitadas 

formalmente pelo compromissário fornecedor, à autoridade administrativa imediatamente superior ao 

fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

13.5. O compromissário fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem 

julgados necessários ao cumprimento do objeto da presente licitação. 

13.6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 
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exclusiva     do     compromissário  fornecedor,  no     que concerne    ao objeto da respectiva 

contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo 

modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em 

corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo ainda, o COMPROMISSÁRIO 

FORNECEDOR, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos 

prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. O compromissário fornecedor deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a saber: 

14.1.1. Pelo não cumprimento do objeto adjudicado, bem como o atraso injustificado, a administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, calculada pela fórmula: 

M = 0,03 x C x D 

Onde: 

M = valor de multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços: 

c.1) Para atrasos superiores a 7 (sete) dias; 

c.2) Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada. 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo de arte 2 (dois) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base o item anterior. A 

sanção de “declaração de inidoneidade” é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao 

processo, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

14.1.2. Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade competente revogar a 

licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o 

fornecimento, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

14.1.3. A totalidade das multas previstas nesta Ata não poderá exceder o licite de 15% (quinze por 

cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência. 

14.1.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

15.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de 

Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

15.2. Caberá ao compromissário fornecedor beneficiário da Ata  de  Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas  optar  pela  aceitação ou não do fornecimento decorrente da  adesão, 

desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o município de Pedra 

Branca do Amapari e órgãos participantes. 

15.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o município de Pedra Branca 

do Amapari e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, 

conforme o disposto no Decreto Federal nº 7.892/2013. 

15.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do 
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Secretário Municipal de Infraestrutura, que, somente autorizará adesões que obedeçam os seguintes 

requisitos: 

a) que exista disponibilidade do item solicitado; 

b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessárias de acordo com a legislação 

vigente. 

15.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea “b”, além das exigências constantes para o 

processo de autorização de adesão deverá ainda, conter as seguintes informações: 

a) número da ata e seu objeto; 

b) quantidade contratada; 

c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado; 

d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão á ata de registro de preço, para 

possíveis contatos; 

e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata; 

f) carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço; 

g) justificativa da vantajosidade. 

15.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de registro de preços, somente 

após parecer jurídico favorável a adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os 

documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo compromissário fornecedor  no  pregão 

farão parte desta Ata de Registro de Preços. 

16.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.024/2019, da Lei 

8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie. 

16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 

b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação 

financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

17.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto licitado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será 

competente o foro da Comarca de Pedra Branca do Amapari – AP. 

 

Pedra Branca do Amapari – AP, xxxx de xxxxxxxxxxxx de 2019. 

 

 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

Representado pelo Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

Elizabeth Pelaes dos Santos 

Compromitente Comprador/Contratante 

 

 

EMPRESA 

Representado (a) pelo (a) Sr (a) 

Compromissário fornecedor/Contratada 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX 

 

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.............. , celebrada entre o 

MUNICÍPIO DE Pedra Branca do Amapari – AP e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados 

por Item, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP. 

1º COLOCADO: 

REPRESENTANTE: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDADE 

QUANT 

MÍNIM

A 

QUANT 

MÁXIMA 
V.UNIT V.TOTAL 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO X  

MINUTA DO CONTRATO 

 

 
 

CONTRATO Nº____/___ -PMPBA.  

PROCESSO Nº XXX/2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP.  

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº  /  . 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NO ESTADO DO 

AMAPÁ E A EMPRESA  , PARA OS FINS 

QUE SE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP, pessoa jurídica de direito público interno, 

sediado à Av. Nemesio Calandri, S/N – Balneário – Pedra Branca do Amapari – AP CEP: 68.945-000, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 34.925.131/0001-00, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal, Elizabeth Pelaes dos Santos, brasileira, , Odontóloga, inscrito no CPF sob o nº 

526.131.272-87 e no RG sob o nº 257.743-AP, residente na Rua Deolinda Gomes, 52, Centro, Pedra 

Branca do Amapari – AP, Cep: 68.945-000,        doravante        denominado        CONTRATANTE,        

e        a   empresa 

  , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº   , com sede 

    , representada 

neste  ato representada  pelo (a) Sr. (a)   , (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão),  inscrito  (a)   no  RG  sob  o  nº  ,  e  inscrito  (a)  no  CPF/MF  sob  o  nº 

  ,  residente  e  domiciliado (a) na  , doravante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo administrativo sob o nº 

XXX/2019, que resultou no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP, e na proposta 

vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam o Contrato mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de serviços conforme especificações do Anexo 

I(A) do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019-SRP , que passa a fazer parte integrante deste 

Contrato. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO 

OBJETO 

UNIDA

DE 

QUANTIDA

DE 

VLR 

UNITÁRIO 

VLR 

TOTAL 

      

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber: 

• Órgão/Unidade: xx.xx Projeto/Atividade: xx.xxx.xxxx.x.xxx Despesa: x x xx xx xx xx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$  (valor por extenso). 

 

ANEXO X (A) - MINUTA DE CONTRATO 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO E 

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

4.2. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato.  

4.3. Os serviços deverão ser prestados em estabelecimento próprio da contratada, a qual deverá ter 

estrutura e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, inclusive, pátio adequado para guarda 

dos veículos. 

4.3.1. As instalações físicas de oficina da contratada deve estar localizada a uma distância máxima de 

30 km ( trinta quilômetro) da sede da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari – AP. 

4.4. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização dos serviços, a 

contratada deverá dispor, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, das instalações físicas 

devidamente regulamentadas frente à legislação pertinente (municipal, estadual e federal) e devidamente 

equipada com máquinas, ferramentas, pessoal, estrutura predial e territorial, e outros pertinentes aos 

serviços. 

4.5. A execução dos serviços será de forma fracionada, de acordo com as necessidades do órgão 

requisitante, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento de 

Compras. 

4.6. Na medida da necessidade, o órgão interessado, através de servidores previamente autorizados 

fará solicitação dos serviços junto à contratada. 

4.7. Os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de lubrificantes e filtros, 

correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 24 (vinte e quatro) horas da 

entrada do veículo na oficina, e os demais serviços deverão ser executados no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias corridos. 

4.8. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a contratada deverá, 

imediatamente após receber a ordem de serviço, informar as razões ao órgão requisitante dos serviços, 

para, se aceitas, alterar o prazo ou definir prioridade em relação a outros serviços. 

4.9. A contratada deverá permitir a entrada de servidores (auditagem veicular) indicados pela 

Administração, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, antes e durante a prestação do 

serviço, bem como mediante a entrega final do serviço pronto. 

4.10. Todos os veículos encaminhados para manutenção serão registrados por: órgão/entidade 

contratante; placas dos veículos; o dia da entrada e saída; os serviços realizados e peças substituídas, 

devendo ser encaminhado relatório mensal, e por meio eletrônico, ao órgão solicitante, o qual deverá ser 

entregue, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao realizado, sob pena de caracterização de 

inexecução contratual. 

4.11. Todo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estar justificado previamente e 

por escrito, cabendo a anuência da contratante, devendo ainda constar no histórico do veículo/máquina. 

4.11.1. Fica vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de serviço pelo 

Departamento Municipal de Compras. 

4.12. Os orçamentos, serão encaminhados, preferencialmente, via meio eletrônico para a ocorrência 

da devida autorização, devendo ser impressos pela contratada e anexadas às notas fiscais para o devido 

recebimento. 

4.13. No orçamento constará o órgão requisitante, a placa do veículo, entrada na contratada, serviços e 

tempos máximos e valor da hora/serviço e o valor total. 

4.14. As notas fiscais deverão ser acompanhadas dos orçamentos impressos e em conformidade. 

4.15. A garantia mínima dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados da entrega do 

veículo, ou 20 (vinte) mil quilômetros para veículos leves e pesados e de 500 (quinhentas) horas para 

máquinas leves e pesadas, ou o que atingir primeiro, sem custo para a contratante quando o serviço tiver 

que ser refeito. 

4.16. A garantia dos serviços somente será afastada quando o utilizador do veículo der causa, situação 

a ser comprovada por laudo emitido por profissional habilitado do município. 
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4.17. A execução dos serviços compreenderá o total do número de horas trabalhadas para cada reparo, 

seguindo o critério  constante da Tabela de Hora-Técnica da Respectiva Montadora, bem como de 

SISTEMA ELETRÔNICO OU EQUIVALENTE, PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, 

MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS DE DIVERSAS MARCAS E CATEGORIAS, 

devidamente verificada e autorizado pelo contratante. 

4.18. As notas fiscais, estas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a 

conclusão dos serviços, contados da solicitação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do total 

da referida nota, bem como suspensão de pagamentos relativos a todos os serviços e até a regularização. 

4.19. A apresentação das notas fiscais não inibirá a aplicação e o recolhimento da multa em até 

30(dias) corridos, contados da notificação. 

4.20. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo contratante, analisando-se a 

viabilidade dos valores apresentados, que deverão estar em conformidade com o preço de mercado, antes 

da aprovação do mesmo. 

4.21. A contratada deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para ficar responsável em 

atender as solicitações do órgão requisitante. 

4.22. A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento de mão de 

obra, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas 

e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer natureza, custos com mobilização e 

desmobilização, e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto licitado 

ou que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum 

custo adicional. 

4.23. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a contratada obriga-se a reparar, 

corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se 

verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da 

notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o que será 

convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da 

Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor. 

4.24. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço 

prestado pela contratada, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências deste contrato , podendo, 

quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - INSTALAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Deverá ter sede ou filial, ou ainda escritório com oficina Mecânica localizada na cidade de Pedra 

Branca do Amapari;  
5.2. Deverá conter instalações, aparelhos e equipamentos necessários para a realização do objeto deste Termo 

ou, caso não tenha, deverá declarar que possuirá na sede da contratante, caso se consagre vencedora do 

certame, instalação e estrutura exigida acima no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo dispor, 

obrigatoriamente, de no mínimo:  

a) Galpão fechado e coberto com no mínimo espaço para acomodar 06 (seis) veículos tipo passeio e 04 (um) 

veículo micro-ônibus, destinada exclusivamente aos serviços de oficina e capacidade de suporte para 

atendimento simultâneo de no mínimo 05 (cinco) veículos;  

b) Piso em cimento acabado ou de qualidade superior com área, no mínimo, compatível com a área de 

cobertura exigida no item anterior;  

c) Disponibilidade mínima de 04 (quatro) elevadores, instalados e em funcionamento;  

d) A empresa deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) funcionários sendo entre eles:  

e) Engenheiro mecânico, com registro em seu respectivos Conselhos de Classe podendo apresentar contrato de 

prestação de serviço, devidamente comprovado através da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66, art. 1º da Lei 6.839/80, 

que estabelece que o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados.  

f) A empresa deverá estar de acordo com as normas e exigências do ministério do trabalho;  

g) Aparelho para alinhamento e balanceamento computadorizado, podendo este ser terceirizado;  

h) Equipamento de regulagem e gabaritagem de freio;  
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i) Aparelho para análise de injeção eletrônica gasolina, flex e diesel que atendam satisfatoriamente às 

necessidades e exigências para a necessária manutenção da frota de veículos do Município;  

j) Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores gasolina, flex e diesel;  

k) Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtros, lâmpadas, pastilhas de freio, lonas de freio, rolamentos);  

l) Guincho tipo girafa para remoção e instalação de motores;  

m) Macacos tipo jacaré;  

n) Manômetro de compressão para motores gasolina, flex e diesel;  

o) Manômetro de pressão para motores gasolina, flex e diesel;  

p) Cavalete para montagem de motor e câmbio;  

q) Manômetro de pressão de óleo;  

r) Manômetro para teste de sistema de arrefecimento;  

s) Aparadores de óleo;  

t) Relógio comparador para ajuste de motor, câmbio e diferencial;  

u) Multímetro digital;  

v) Carregador de bateria;  

w) Prensa;  

x) Equipamentos para medição, tais como: voltímetro, torquímetro, micrômetro, amperímetro e paquímetro;  

y) Sistema informatizado para controle de manutenção de frota de veículos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

6.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da contratada. 

6.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços. 

6.3. Encaminhar à contratada a Ordem de Serviço com todas as informações necessárias para a 

prestação do serviço. 

6.4. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável por esta 

atribuição. 

6.5. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do 

serviço. 

6.6. Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor 

competente. 

6.7. Efetuar, em favor da empresa contratada o pagamento, nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 

contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, 

mão de obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas 

necessárias à perfeita execução dos serviços. 

7.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do contratante. 

7.3. Manter os seus empregados identificados, quando no recinto da contratada, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares da contratada. 

7.4. Tomar todas as providencias necessárias à fiel execução do serviços contratados. 

7.5. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e qualificações exigidas na 

licitação. 

7.6. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

7.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante. 

7.8. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as condições e 

especificações aprovadas pelo contratante. 

7.9. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas, horários 

estabelecidos pela contratante. 
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7.10. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços constantes deste contrato. 

7.11. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do contratante que estejam em sua 

responsabilidade, quando da execução do serviço. 

7.12. Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota do contratrante, 

que estejam sob sua guarda, quando da execução do serviço. 

7.13. Refazer os serviços comprovadamente considerados inadequados pelo contratante. 

7.14. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo  atendendo às 

reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou 

fornecimento de material, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou 

que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros. 

7.15. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a contratante, 

ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto licitado, não sendo excluída, ou mesmo 

reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. 

7.16. Indenizar terceiros e/ou o contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 

por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa 

e o contraditório, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 

exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

7.17. A empresa CONTRATADA deverá estar situada dentro do perímetro urbano e possuir pátio 

adequado para possíveis manobras de veículos. 

7.18. No quesito de indicação das instalações, a licitante deverá apresentar declaração de que já possui 

ou de que instalará uma estrutura administrativa com oficina mecânica na sede do local da execução dos 

serviços – sede, filial, escritório ou representação na cidade de Pedra Branca do Amapari – a ser 

comprovada no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do início da vigência do 

contrato (art. 30, inciso II e §6º, da Lei nº 8.666/1993; alínea “a” do item 10.6 do Anexo VII-A daIN 

SEGES/MPDG nº 5/2017; Acórdão nº 1214/2013 – TCU – Plenário 3). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1. A fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato será feito pelo (a) servidor (a) 

municipal  , Matrícula  , lotado (a) na 

(o)  , a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir 

rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades 

competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou 

administrativa. 

8.2. Fica  reservada  ao  titular do (a)  (órgão requisitante), a 

competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos deste contrato, 

nas normas e em tudo mais que de qualquer forma se relacionar direta ou indiretamente com o 

fornecimento dos serviços objeto do contrato, respeitado o contraditório e a ampla defesa. 

8.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da contratada no 

que se refere ao fornecimento dos serviços, à execução do contrato e as implicações próximas ou 

remotas perante a contratante e/ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais 

irregularidades na execução do contrato não implica em co-responsabilidade do contratante. 

8.4. A contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do contratante 

fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, atendendo as 

observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

 

CLÁUSULA NOVA – DO PAGAMENTO: 

9.1. O contratante efetuará o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da 

Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente vedada à antecipação de 

pagamento para cada faturamento. 

9.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos 

serviços pelo órgão requisitante. 
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9.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) à contratada para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 

partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 

9.4. O contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 

pela contratada em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da 

contratada. 

9.5. O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da contratada) e 

Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do Sul, quando a sede não for 

deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes que estejam dentro do 

prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; 

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através da 

apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS através da 

apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos. 

9.6. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer agência da rede 

bancária indicada pela contratada. 

9.7. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 

coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas: 

a) de empresas associadas; 

b) de matriz para filial; 

c) de filial para matriz; 

d) de sócio; 

e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

9.8. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 

estabelecidas neste contrato. 

9.9. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

9.10. A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos 

de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos equipamentos, transporte, 

seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos 

necessários ao fornecimento dos serviços objeto deste contrato. 

9.11. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 

10.1. A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do 

objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a saber: 

10.2 Pelo não cumprimento do objeto adjudicado, bem como o atraso injustificado, a administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, calculada pela fórmula: 

M = 0,03 x C x D 

Onde: 

M = valor de multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços: 

c.1) Para atrasos superiores a 7 (sete) dias; 

c.2) Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada. 
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d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo de arte 2 (dois) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base o item anterior. A 

sanção de “declaração de inidoneidade” é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao 

processo, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

10.3. Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade competente revogar a 

licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento, 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

10.3.1. A totalidade das multas previstas nesta Ata não poderá exceder o licite de 15% (quinze por 

cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência. 

10.3.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

11.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

12.1. O contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 

13.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração 

Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO: 

14.1.    A  Gestão  do  contrato  será  realizada  pelo  (a) servidor (a)  , Matrícula 

  , lotado (a) na  . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL: 

15.1. O presente contrato será regulado pelas normais contidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, não podendo a contratada alegar a ignorância com relação ao conteúdo de todos os artigos 

citados no contrato, que deverão ser atendidos integralmente, expressando, ainda, concordância 

incontestável com todos os seus termos, a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais legislações 

pertinentes. 

16.2. Este contrato está vinculado ao edital de licitação Pregão Eletrônico Nº XXX/2019 – SRP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO: 

17.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no art. 

61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Branca do 

Amapari – AP. 

 

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro vias de igual 

teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo. 
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Pedra Branca do Amapari – AP, XX de XXXXXXX de 2019 

 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP 

Representado pelo Exmª. Sr.ª. Prefeita Municipal 

Elizabeth Pelaes dos Santos 

Contratante 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Representada pelo (a) Sr (a) 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 -    

2 -    
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CONTRATO Nº___/____ - FMS 

 PROCESSO Nº XXX/2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP.  

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº  /  . 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

NO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA  , PARA 

OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

 

O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP, pessoa jurídica de direito público 

interno, sediado à Av. Nemesio Calandri, S/N – Balneário – Pedra Branca do Amapari – AP 

CEP: 68.945-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 34.925.131/0001-00, Por intermédio do Fundo 

Municipal de Saúde CNPJ Nº 11.831.471/0001-68 neste ato representado pela Excelentíssima 

Senhora Secretária Municipal de Saúde, Elza Gessiane Guerra, brasileira, Enfermeira, inscrito 

no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX e no RG sob o nº XXX.XXX-AP, residente na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: 68.945-000,        doravante        denominado        

CONTRATANTE,        e        a   empresa 

  , pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no 

CNPJ sob o nº   , com sede 

    , 

representada neste  ato representada  pelo (a) Sr. (a)   , (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão),  inscrito  (a)   no  RG  sob  o  nº  ,  e  inscrito  (a)  no  CPF/MF  

sob  o  nº 

  ,  residente  e  domiciliado (a) na  , 

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo 

administrativo sob o nº XXX/2019, que resultou no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

XXX/2019 - SRP, e na proposta vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam 

o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de serviços conforme 

especificações do Anexo I(A) do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019-SRP 

, que passa a fazer parte integrante deste Contrato. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO 

OBJETO 

UNIDA

DE 

QUANTIDA

DE 

VLR 

UNITÁRIO 

VLR 

TOTAL 

      

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber: 

• Órgão/Unidade: xx.xx Projeto/Atividade: xx.xxx.xxxx.x.xxx Despesa: x x xx xx xx xx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 

ANEXO X (B) - MINUTA DE CONTRATO 
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3.1. O valor global do presente contrato é de R$  (valor por extenso). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO 

E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

data da convocação para esse fim. 

4.2. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do contrato.  

4.3. Os serviços deverão ser prestados em estabelecimento próprio da contratada, a 

qual deverá ter estrutura e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, 

inclusive, pátio adequado para guarda dos veículos. 

4.3.1. As instalações físicas de oficina da contratada deve estar localizada a uma 

distância máxima de 30 km ( trinta quilômetro) da sede da Prefeitura Municipal de Pedra 

Branca do Amapari – AP. 

4.4. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização 

dos serviços, a contratada deverá dispor, no momento da assinatura da Ata de Registro de 

Preços, das instalações físicas devidamente regulamentadas frente à legislação pertinente 

(municipal, estadual e federal) e devidamente equipada com máquinas, ferramentas, 

pessoal, estrutura predial e territorial, e outros pertinentes aos serviços. 

4.5. A execução dos serviços será de forma fracionada, de acordo com as necessidades 

do órgão requisitante, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitida 

pelo Departamento de Compras. 

4.6. Na medida da necessidade, o órgão interessado, através de servidores previamente 

autorizados fará solicitação dos serviços junto à contratada. 

4.7. Os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de 

lubrificantes e filtros, correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados 

em até 24 (vinte e quatro) horas da entrada do veículo na oficina, e os demais serviços 

deverão ser executados no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos. 

4.8. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a contratada 

deverá, imediatamente após receber a ordem de serviço, informar as razões ao órgão 

requisitante dos serviços, para, se aceitas, alterar o prazo ou definir prioridade em relação 

a outros serviços. 

4.9. A contratada deverá permitir a entrada de servidores (auditagem veicular) 

indicados pela Administração, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, antes 

e durante a prestação do serviço, bem como mediante a entrega final do serviço pronto. 

4.10. Todos os veículos encaminhados para manutenção serão registrados por: 

órgão/entidade contratante; placas dos veículos; o dia da entrada e saída; os serviços 

realizados e peças substituídas, devendo ser encaminhado relatório mensal, e por meio 

eletrônico, ao órgão solicitante, o qual deverá ser entregue, até o dia 15 (quinze) do mês 

subsequente ao realizado, sob pena de caracterização de inexecução contratual. 

4.11. Todo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estar justificado 

previamente e por escrito, cabendo a anuência da contratante, devendo ainda constar no 

histórico do veículo/máquina. 

4.11.1. Fica vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de 

serviço pelo Departamento Municipal de Compras. 

4.12. Os orçamentos, serão encaminhados, preferencialmente, via meio eletrônico para 

a ocorrência da devida autorização, devendo ser impressos pela contratada e anexadas às 

notas fiscais para o devido recebimento. 

4.13. No orçamento constará o órgão requisitante, a placa do veículo, entrada na 

contratada, serviços e tempos máximos e valor da hora/serviço e o valor total. 
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4.14. As notas fiscais deverão ser acompanhadas dos orçamentos impressos e em 

conformidade. 

4.15. A garantia mínima dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados da 

entrega do veículo, ou 20 (vinte) mil quilômetros para veículos leves e pesados e de 500 

(quinhentas) horas para máquinas leves e pesadas, ou o que atingir primeiro, sem custo 

para a contratante quando o serviço tiver que ser refeito. 

4.16. A garantia dos serviços somente será afastada quando o utilizador do veículo der 

causa, situação a ser comprovada por laudo emitido por profissional habilitado do 

município. 

4.17. A execução dos serviços compreenderá o total do número de horas trabalhadas 

para cada reparo, seguindo o critério  constante da Tabela de Hora-Técnica da Respectiva 

Montadora, bem como de SISTEMA ELETRÔNICO OU EQUIVALENTE, PARA 

VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E 

PESADAS DE DIVERSAS MARCAS E CATEGORIAS, devidamente verificada e 

autorizado pelo contratante. 

4.18. As notas fiscais, estas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, após a conclusão dos serviços, contados da solicitação, sob pena de multa diária de 

1% (um por cento) do total da referida nota, bem como suspensão de pagamentos 

relativos a todos os serviços e até a regularização. 

4.19. A apresentação das notas fiscais não inibirá a aplicação e o recolhimento da 

multa em até 30(dias) corridos, contados da notificação. 

4.20. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo contratante, analisando-

se a viabilidade dos valores apresentados, que deverão estar em conformidade com o 

preço de mercado, antes da aprovação do mesmo. 

4.21. A contratada deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para ficar 

responsável em atender as solicitações do órgão requisitante. 

4.22. A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao 

fornecimento de mão de obra, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar 

inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 

tributos, taxas de qualquer natureza, custos com mobilização e desmobilização, e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto licitado ou que 

venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não cabendo à Municipalidade, 

nenhum custo adicional. 

4.23. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a contratada obriga-

se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, 

sem ônus adicional para a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 

artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor. 

4.24. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do 

serviço prestado pela contratada, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências deste 

contrato , podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de 

verificação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - INSTALAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Deverá ter sede ou filial, ou ainda escritório com oficina Mecânica localizada na 

cidade de Pedra Branca do Amapari;  
5.2. Deverá conter instalações, aparelhos e equipamentos necessários para a realização do objeto 

deste Termo ou, caso não tenha, deverá declarar que possuirá na sede da contratante, caso se 
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consagre vencedora do certame, instalação e estrutura exigida acima no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, devendo dispor, obrigatoriamente, de no mínimo:  

a) Galpão fechado e coberto com no mínimo espaço para acomodar 06 (seis) veículos tipo 

passeio e 04 (um) veículo micro-ônibus, destinada exclusivamente aos serviços de oficina e 

capacidade de suporte para atendimento simultâneo de no mínimo 05 (cinco) veículos;  

b) Piso em cimento acabado ou de qualidade superior com área, no mínimo, compatível com a 

área de cobertura exigida no item anterior;  

c) Disponibilidade mínima de 04 (quatro) elevadores, instalados e em funcionamento;  

d) A empresa deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) funcionários sendo entre eles:  

e) Engenheiro mecânico, com registro em seu respectivos Conselhos de Classe podendo 

apresentar contrato de prestação de serviço, devidamente comprovado através da Certidão de 

Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, 

conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66, art. 1º da Lei 6.839/80, que estabelece que o registro de 

empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados.  

f) A empresa deverá estar de acordo com as normas e exigências do ministério do trabalho;  

g) Aparelho para alinhamento e balanceamento computadorizado, podendo este ser terceirizado;  

h) Equipamento de regulagem e gabaritagem de freio;  

i) Aparelho para análise de injeção eletrônica gasolina, flex e diesel que atendam 

satisfatoriamente às necessidades e exigências para a necessária manutenção da frota de 

veículos do Município;  

j) Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores gasolina, flex e diesel;  

k) Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtros, lâmpadas, pastilhas de freio, lonas de freio, 

rolamentos);  

l) Guincho tipo girafa para remoção e instalação de motores;  

m) Macacos tipo jacaré;  

n) Manômetro de compressão para motores gasolina, flex e diesel;  

o) Manômetro de pressão para motores gasolina, flex e diesel;  

p) Cavalete para montagem de motor e câmbio;  

q) Manômetro de pressão de óleo;  

r) Manômetro para teste de sistema de arrefecimento;  

s) Aparadores de óleo;  

t) Relógio comparador para ajuste de motor, câmbio e diferencial;  

u) Multímetro digital;  

v) Carregador de bateria;  

w) Prensa;  

x) Equipamentos para medição, tais como: voltímetro, torquímetro, micrômetro, amperímetro e 

paquímetro;  

y) Sistema informatizado para controle de manutenção de frota de veículos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

6.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da 

contratada. 

6.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços. 

6.3. Encaminhar à contratada a Ordem de Serviço com todas as informações 

necessárias para a prestação do serviço. 

6.4. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade 

responsável por esta atribuição. 

6.5. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 

execução do serviço. 

6.6. Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do 
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servidor competente. 

6.7. Efetuar, em favor da empresa contratada o pagamento, nas condições 

estabelecidas neste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do 

objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com 

materiais, insumos, mão de obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e 

trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços. 

7.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

contratante. 

7.3. Manter os seus empregados identificados, quando no recinto da contratada, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente 

à boa ordem e às normas disciplinares da contratada. 

7.4. Tomar todas as providencias necessárias à fiel execução do serviços contratados. 

7.5. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e 

qualificações exigidas na licitação. 

7.6. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 

boa técnica. 

7.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante. 

7.8. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as 

condições e especificações aprovadas pelo contratante. 

7.9. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as 

datas, horários estabelecidos pela contratante. 

7.10. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços constantes deste contrato. 

7.11. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do contratante que estejam em sua 

responsabilidade, quando da execução do serviço. 

7.12. Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota 

do contratrante, que estejam sob sua guarda, quando da execução do serviço. 

7.13. Refazer os serviços comprovadamente considerados inadequados pelo contratante. 

7.14. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo  

atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou 

desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as 

normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários 

ou terceiros. 

7.15. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou 

patrimonial a contratante, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto 

licitado, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 

fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. 

7.16. Indenizar terceiros e/ou o contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo a contratada adotar todas as 

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 

disposições legais vigentes. 

7.17. A empresa CONTRATADA deverá estar situada dentro do perímetro urbano e 

possuir pátio adequado para possíveis manobras de veículos. 

7.18. No quesito de indicação das instalações, a licitante deverá apresentar declaração 

de que já possui ou de que instalará uma estrutura administrativa com oficina mecânica na 
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sede do local da execução dos serviços – sede, filial, escritório ou representação na cidade 

de Pedra Branca do Amapari – a ser comprovada no prazo máximo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados a partir do início da vigência do contrato (art. 30, inciso II e §6º, da 

Lei nº 8.666/1993; alínea “a” do item 10.6 do Anexo VII-A daIN SEGES/MPDG nº 

5/2017; Acórdão nº 1214/2013 – TCU – Plenário 3). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1. A fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato será feito pelo 

(a) servidor (a) municipal  , Matrícula  , 

lotado (a) na 

(o)  , a quem caberá a responsabilidade de 

fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem 

como, comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a 

necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 

8.2. Fica  reservada  ao  titular do (a)  (órgão 

requisitante), a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, 

duvidosos ou omissos deste contrato, nas normas e em tudo mais que de qualquer 

forma se relacionar direta ou indiretamente com o fornecimento dos serviços objeto 

do contrato, respeitado o contraditório e a ampla defesa. 

8.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral 

da contratada no que se refere ao fornecimento dos serviços, à execução do contrato e 

as implicações próximas ou remotas perante a contratante e/ou terceiros, do mesmo 

modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não 

implica em co-responsabilidade do contratante. 

8.4. A contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização 

do contratante fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações 

pertinentes e, atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

 

CLÁUSULA NOVA – DO PAGAMENTO: 

9.1. O contratante efetuará o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão 

competente vedada à antecipação de pagamento para cada faturamento. 

9.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços pelo órgão requisitante. 

9.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 

será(ão) devolvido(s) à contratada para correção ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente 

corrigida. 

9.4. O contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela contratada em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de 

responsabilidade da contratada. 

9.5. O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da 

contratada) e Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do Sul, 

quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos 

competentes que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; 

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS 
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através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos. 

9.6. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer 

agência da rede bancária indicada pela contratada. 

9.7. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta 

bancária deverão ser coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas: 

a) de empresas associadas; 

b) de matriz para filial; 

c) de filial para matriz; 

d) de sócio; 

e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

9.8. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das 

condições estabelecidas neste contrato. 

9.9. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplemento contratual. 

9.10. A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou 

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, 

recursos equipamentos, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, 

despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos 

serviços objeto deste contrato. 

9.11. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 

10.1. A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 

87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a saber: 

10.2  Pelo não cumprimento do objeto adjudicado, bem como o atraso injustificado, a 

administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, 

calculada pela fórmula: M = 0,03 x C x D 

Onde: 

M = valor de multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

proposta de preços: c.1) Para atrasos superiores a 7 (sete) 

dias; 

c.2) Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada. 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com 

a Administração Pública Municipal, por prazo de arte 2 (dois) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação 

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

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido 

o prazo da sanção aplicada com base o item anterior. A sanção de “declaração de 

inidoneidade” é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao 

processo, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
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10.3. Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade 

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

classificação, para fazer o fornecimento, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

10.3.1. A totalidade das multas previstas nesta Ata não poderá exceder o licite de 15% 

(quinze por cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência. 

10.3.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

11.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

12.1. O contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 

13.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO: 

14.1.    A  Gestão  do  contrato  será  realizada  pelo  (a) servidor (a)  , 

Matrícula 

  , lotado (a) na  . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL: 

15.1. O presente contrato será regulado pelas normais contidas pela Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, não podendo a contratada alegar a ignorância com 

relação ao conteúdo de todos os artigos citados no contrato, que deverão ser atendidos 

integralmente, expressando, ainda, concordância incontestável com todos os seus termos, 

a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais 

legislações pertinentes. 

16.2. Este contrato está vinculado ao edital de licitação Pregão Eletrônico Nº XXX/2019 – 

SRP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO: 

17.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de 

Pedra Branca do Amapari – AP. 

 

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro 

vias de igual teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo. 

 

Pedra Branca do Amapari – AP, XX de XXXXXXX de 2019 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO  

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP 

Representado pelo Exmª. Sr.ª. Secretária Municipal de Saúde Elza Gessiane Guerra Contratante 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Representada pelo (a) Sr (a) Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 -    

2 -    
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CONTRATO Nº___/____ -  FMASH  

PROCESSO Nº XXX/2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP.  

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº  /  . 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

NO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA  , PARA 

OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP, pessoa jurídica de direito público 

interno, sediado à Av. Nemesio Calandri, S/N – Balneário – Pedra Branca do Amapari – AP 

CEP: 68.945-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 34.925.131/0001-00, Por intermédio do Fundo 

Municipal de Assitência Social CNPJ Nº 14.857.282/0001-52 neste ato representado pela 

Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Assistência Social, Zulene dos Santos da Silva 

de Oliveira, brasileira, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX e no RG sob o nº 

XXX.XXX-AP, residente na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: 68.945-000,        doravante        

denominado        CONTRATANTE,        e        a   empresa 

  , pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no 

CNPJ sob o nº   , com sede 

    , 

representada neste  ato representada  pelo (a) Sr. (a)   , (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão),  inscrito  (a)   no  RG  sob  o  nº  ,  e  inscrito  (a)  no  CPF/MF  

sob  o  nº 

  ,  residente  e  domiciliado (a) na  , 

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo 

administrativo sob o nº XXX/2019, que resultou no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

XXX/2019 - SRP, e na proposta vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam 

o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de serviços conforme especificações do 

Anexo I(A) do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019-SRP , que passa a fazer parte 

integrante deste Contrato. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO 

OBJETO 

UNIDA

DE 

QUANTIDA

DE 

VLR 

UNITÁRIO 

VLR 

TOTAL 

      

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber: 

• Órgão/Unidade: xx.xx Projeto/Atividade: xx.xxx.xxxx.x.xxx Despesa: x x xx xx xx xx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$  (valor por extenso). 

 

ANEXO X (C) - MINUTA DE CONTRATO 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO 

E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

4.2. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do contrato.  

4.3. Os serviços deverão ser prestados em estabelecimento próprio da contratada, a qual 

deverá ter estrutura e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, inclusive, pátio 

adequado para guarda dos veículos. 

4.3.1. As instalações físicas de oficina da contratada deve estar localizada a uma distância 

máxima de 30 km ( trinta quilômetro) da sede da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do 

Amapari – AP. 

4.4. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização dos 

serviços, a contratada deverá dispor, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, 

das instalações físicas devidamente regulamentadas frente à legislação pertinente (municipal, 

estadual e federal) e devidamente equipada com máquinas, ferramentas, pessoal, estrutura 

predial e territorial, e outros pertinentes aos serviços. 

4.5. A execução dos serviços será de forma fracionada, de acordo com as necessidades do 

órgão requisitante, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitida pelo 

Departamento de Compras. 

4.6. Na medida da necessidade, o órgão interessado, através de servidores previamente 

autorizados fará solicitação dos serviços junto à contratada. 

4.7. Os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de lubrificantes e 

filtros, correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 24 (vinte e 

quatro) horas da entrada do veículo na oficina, e os demais serviços deverão ser executados 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos. 

4.8. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a contratada deverá, 

imediatamente após receber a ordem de serviço, informar as razões ao órgão requisitante dos 

serviços, para, se aceitas, alterar o prazo ou definir prioridade em relação a outros serviços. 

4.9. A contratada deverá permitir a entrada de servidores (auditagem veicular) indicados pela 

Administração, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, antes e durante a 

prestação do serviço, bem como mediante a entrega final do serviço pronto. 

4.10. Todos os veículos encaminhados para manutenção serão registrados por: 

órgão/entidade contratante; placas dos veículos; o dia da entrada e saída; os serviços 

realizados e peças substituídas, devendo ser encaminhado relatório mensal, e por meio 

eletrônico, ao órgão solicitante, o qual deverá ser entregue, até o dia 15 (quinze) do mês 

subsequente ao realizado, sob pena de caracterização de inexecução contratual. 

4.11. Todo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estar justificado 

previamente e por escrito, cabendo a anuência da contratante, devendo ainda constar no 

histórico do veículo/máquina. 

4.11.1. Fica vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de serviço 

pelo Departamento Municipal de Compras. 

4.12. Os orçamentos, serão encaminhados, preferencialmente, via meio eletrônico para a 

ocorrência da devida autorização, devendo ser impressos pela contratada e anexadas às notas 

fiscais para o devido recebimento. 

4.13. No orçamento constará o órgão requisitante, a placa do veículo, entrada na contratada, 

serviços e tempos máximos e valor da hora/serviço e o valor total. 

4.14. As notas fiscais deverão ser acompanhadas dos orçamentos impressos e em 

conformidade. 

4.15. A garantia mínima dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados da entrega 
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do veículo, ou 20 (vinte) mil quilômetros para veículos leves e pesados e de 500 (quinhentas) 

horas para máquinas leves e pesadas, ou o que atingir primeiro, sem custo para a contratante 

quando o serviço tiver que ser refeito. 

4.16. A garantia dos serviços somente será afastada quando o utilizador do veículo der causa, 

situação a ser comprovada por laudo emitido por profissional habilitado do município. 

4.17. A execução dos serviços compreenderá o total do número de horas trabalhadas para 

cada reparo, seguindo o critério  constante da Tabela de Hora-Técnica da Respectiva 

Montadora, bem como de SISTEMA ELETRÔNICO OU EQUIVALENTE, PARA 

VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS 

DE DIVERSAS MARCAS E CATEGORIAS, devidamente verificada e autorizado pelo 

contratante. 

4.18. As notas fiscais, estas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

após a conclusão dos serviços, contados da solicitação, sob pena de multa diária de 1% (um 

por cento) do total da referida nota, bem como suspensão de pagamentos relativos a todos os 

serviços e até a regularização. 

4.19. A apresentação das notas fiscais não inibirá a aplicação e o recolhimento da multa em 

até 30(dias) corridos, contados da notificação. 

4.20. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo contratante, analisando-se a 

viabilidade dos valores apresentados, que deverão estar em conformidade com o preço de 

mercado, antes da aprovação do mesmo. 

4.21. A contratada deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para ficar 

responsável em atender as solicitações do órgão requisitante. 

4.22. A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento 

de mão de obra, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer 

natureza, custos com mobilização e desmobilização, e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com a execução do objeto licitado ou que venham a implicar no fiel 

cumprimento do contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. 

4.23. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a contratada obriga-se a 

reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação no prazo de 

03 (três) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus 

adicional para a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 

do Código de Defesa do Consumidor. 

4.24. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do 

serviço prestado pela contratada, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências deste 

contrato , podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de 

verificação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - INSTALAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Deverá ter sede ou filial, ou ainda escritório com oficina Mecânica localizada na 

cidade de Pedra Branca do Amapari;  
5.2. Deverá conter instalações, aparelhos e equipamentos necessários para a realização do objeto 

deste Termo ou, caso não tenha, deverá declarar que possuirá na sede da contratante, caso se 

consagre vencedora do certame, instalação e estrutura exigida acima no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, devendo dispor, obrigatoriamente, de no mínimo:  

a) Galpão fechado e coberto com no mínimo espaço para acomodar 06 (seis) veículos tipo 

passeio e 04 (um) veículo micro-ônibus, destinada exclusivamente aos serviços de oficina e 

capacidade de suporte para atendimento simultâneo de no mínimo 05 (cinco) veículos;  
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b) Piso em cimento acabado ou de qualidade superior com área, no mínimo, compatível com a 

área de cobertura exigida no item anterior;  

c) Disponibilidade mínima de 04 (quatro) elevadores, instalados e em funcionamento;  

d) A empresa deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) funcionários sendo entre eles:  

e) Engenheiro mecânico, com registro em seu respectivos Conselhos de Classe podendo 

apresentar contrato de prestação de serviço, devidamente comprovado através da Certidão de 

Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, 

conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66, art. 1º da Lei 6.839/80, que estabelece que o registro de 

empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados.  

f) A empresa deverá estar de acordo com as normas e exigências do ministério do trabalho;  

g) Aparelho para alinhamento e balanceamento computadorizado, podendo este ser terceirizado;  

h) Equipamento de regulagem e gabaritagem de freio;  

i) Aparelho para análise de injeção eletrônica gasolina, flex e diesel que atendam 

satisfatoriamente às necessidades e exigências para a necessária manutenção da frota de 

veículos do Município;  

j) Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores gasolina, flex e diesel;  

k) Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtros, lâmpadas, pastilhas de freio, lonas de freio, 

rolamentos);  

l) Guincho tipo girafa para remoção e instalação de motores;  

m) Macacos tipo jacaré;  

n) Manômetro de compressão para motores gasolina, flex e diesel;  

o) Manômetro de pressão para motores gasolina, flex e diesel;  

p) Cavalete para montagem de motor e câmbio;  

q) Manômetro de pressão de óleo;  

r) Manômetro para teste de sistema de arrefecimento;  

s) Aparadores de óleo;  

t) Relógio comparador para ajuste de motor, câmbio e diferencial;  

u) Multímetro digital;  

v) Carregador de bateria;  

w) Prensa;  

x) Equipamentos para medição, tais como: voltímetro, torquímetro, micrômetro, amperímetro e 

paquímetro;  

y) Sistema informatizado para controle de manutenção de frota de veículos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

6.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da 

contratada. 

6.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços. 

6.3. Encaminhar à contratada a Ordem de Serviço com todas as informações necessárias para 

a prestação do serviço. 

6.4. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável 

por esta atribuição. 

6.5. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 

execução do serviço. 

6.6. Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor 

competente. 

6.7. Efetuar, em favor da empresa contratada o pagamento, nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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7.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 

contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, 

insumos, mão de obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e 

demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços. 

7.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

contratante. 

7.3. Manter os seus empregados identificados, quando no recinto da contratada, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 

às normas disciplinares da contratada. 

7.4. Tomar todas as providencias necessárias à fiel execução do serviços contratados. 

7.5. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e qualificações 

exigidas na licitação. 

7.6. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa 

técnica. 

7.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante. 

7.8. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as 

condições e especificações aprovadas pelo contratante. 

7.9. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas, 

horários estabelecidos pela contratante. 

7.10. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços constantes deste contrato. 

7.11. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do contratante que estejam em sua 

responsabilidade, quando da execução do serviço. 

7.12. Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota do 

contratrante, que estejam sob sua guarda, quando da execução do serviço. 

7.13. Refazer os serviços comprovadamente considerados inadequados pelo contratante. 

7.14. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo  

atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou 

desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as 

normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou 

terceiros. 

7.15. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a 

contratante, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto licitado, não sendo 

excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou 

acompanhamento pelo contratante. 

7.16. Indenizar terceiros e/ou o contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo a contratada adotar todas as medidas 

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 

legais vigentes. 

7.17. A empresa CONTRATADA deverá estar situada dentro do perímetro urbano e possuir 

pátio adequado para possíveis manobras de veículos. 

7.18. No quesito de indicação das instalações, a licitante deverá apresentar declaração de que 

já possui ou de que instalará uma estrutura administrativa com oficina mecânica na sede do 

local da execução dos serviços – sede, filial, escritório ou representação na cidade de Pedra 

Branca do Amapari – a ser comprovada no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados a partir do início da vigência do contrato (art. 30, inciso II e §6º, da Lei nº 8.666/1993; 

alínea “a” do item 10.6 do Anexo VII-A daIN SEGES/MPDG nº 5/2017; Acórdão nº 1214/2013 

– TCU – Plenário 3). 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1. A fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato será feito pelo (a) 

servidor (a) municipal  , Matrícula  , lotado 

(a) na 

(o)  , a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições 

e disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes qualquer 

eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 

8.2. Fica  reservada  ao  titular do (a)  (órgão 

requisitante), a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou 

omissos deste contrato, nas normas e em tudo mais que de qualquer forma se relacionar direta 

ou indiretamente com o fornecimento dos serviços objeto do contrato, respeitado o contraditório 

e a ampla defesa. 

8.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da 

contratada no que se refere ao fornecimento dos serviços, à execução do contrato e as 

implicações próximas ou remotas perante a contratante e/ou terceiros, do mesmo modo que a 

ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em co-

responsabilidade do contratante. 

8.4. A contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do 

contratante fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, 

atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

 

CLÁUSULA NOVA – DO PAGAMENTO: 

9.1. O contratante efetuará o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão 

competente vedada à antecipação de pagamento para cada faturamento. 

9.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços pelo órgão requisitante. 

9.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) à contratada para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 

9.4. O contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela contratada em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de 

responsabilidade da contratada. 

9.5. O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da 

contratada) e Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do Sul, 

quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos 

competentes que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; 

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS 

através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos. 

9.6. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer agência 

da rede bancária indicada pela contratada. 

9.7. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária 

deverão ser coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas: 

a) de empresas associadas; 

b) de matriz para filial; 
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c) de filial para matriz; 

d) de sócio; 

e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

9.8. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 

estabelecidas neste contrato. 

9.9. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplemento contratual. 

9.10. A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, 

acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos 

equipamentos, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas 

administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos serviços objeto 

deste contrato. 

9.11. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 

10.1. A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a saber: 

10.2 Pelo não cumprimento do objeto adjudicado, bem como o atraso injustificado, a 

administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, calculada pela fórmula: M = 0,03 x 

C x D 

Onde: 

M = valor de multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços: c.1) Para atrasos 

superiores a 7 (sete) dias; 

c.2) Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada. 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo de arte 2 (dois) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base o item anterior. A sanção de “declaração de inidoneidade” é de 

competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação 

ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

10.3. Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade competente 

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

para fazer o fornecimento, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

10.3.1. A totalidade das multas previstas nesta Ata não poderá exceder o licite de 15% (quinze 

por cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência. 

10.3.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

11.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

12.1. O contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 

13.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO: 

14.1.    A Gestão do contrato será realizada pelo (a) servidor (a)  , 

Matrícula 

  , lotado (a) na  . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL: 

15.1. O presente contrato será regulado pelas normais contidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, não podendo a contratada alegar a ignorância com relação ao conteúdo de 

todos os artigos citados no contrato, que deverão ser atendidos integralmente, expressando, 

ainda, concordância incontestável com todos os seus termos, a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais 

legislações pertinentes. 

16.2. Este contrato está vinculado ao edital de licitação Pregão Eletrônico Nº XXX/2019 – 

SRP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO: 

17.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Pedra 

Branca do Amapari – AP. 

 

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro 

vias de igual teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo. 

 

Pedra Branca do Amapari – AP, XX de XXXXXXX de 2019 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 

DO AMAPARI – AP 

Representado pelo Exmª. Sr.ª. Secretária Municipal de Assistência Social Zulene dos Santos da 

Silva de Oliveira 

Contratante 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Representada pelo (a) Sr (a) Contratada 
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TESTEMUNHAS: 

1 -    

2 -    
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CONTRATO Nº___/____ -  FERMAP  

PROCESSO Nº XXX/2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP.  

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº  /  . 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

NO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA  , PARA 

OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP, pessoa jurídica de direito público 

interno, sediado à Av. Nemesio Calandri, S/N – Balneário – Pedra Branca do Amapari – AP 

CEP: 68.945-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 34.925.131/0001-00, Por intermédio do 

FUNDO ESP. REC. PARA  MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO 

AMAPARI – AP – FERMAP, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Saymon Jonathan Nascimento Pereira Abreu, brasileiro, 

Advogado, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX e no RG sob o nº XXX.XXX-AP, 

residente na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: 68.945-000,        doravante        denominado        

CONTRATANTE,        e        a   empresa 

  , pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no 

CNPJ sob o nº   , com sede 

    , 

representada neste  ato representada  pelo (a) Sr. (a)   , (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão),  inscrito  (a)   no  RG  sob  o  nº  ,  e  inscrito  (a)  no  CPF/MF  

sob  o  nº 

  ,  residente  e  domiciliado (a) na  , 

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo 

administrativo sob o nº XXX/2019, que resultou no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

XXX/2019 - SRP, e na proposta vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam 

o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de serviços conforme especificações do 

Anexo I(A) do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019-SRP , que passa a fazer parte 

integrante deste Contrato. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO 

OBJETO 

UNIDA

DE 

QUANTIDA

DE 

VLR 

UNITÁRIO 

VLR 

TOTAL 

      

      

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber: 

• Órgão/Unidade: xx.xx Projeto/Atividade: xx.xxx.xxxx.x.xxx Despesa: x x xx xx xx xx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$  (valor por extenso). 

ANEXO X (D) - MINUTA DE CONTRATO 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO 

E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

4.2. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do contrato.  

4.3. Os serviços deverão ser prestados em estabelecimento próprio da contratada, a qual 

deverá ter estrutura e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, inclusive, pátio 

adequado para guarda dos veículos. 

4.3.1. As instalações físicas de oficina da contratada deve estar localizada a uma distância 

máxima de 30 km ( trinta quilômetro) da sede da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do 

Amapari – AP. 

4.4. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização dos 

serviços, a contratada deverá dispor, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, 

das instalações físicas devidamente regulamentadas frente à legislação pertinente (municipal, 

estadual e federal) e devidamente equipada com máquinas, ferramentas, pessoal, estrutura 

predial e territorial, e outros pertinentes aos serviços. 

4.5. A execução dos serviços será de forma fracionada, de acordo com as necessidades do 

órgão requisitante, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitida pelo 

Departamento de Compras. 

4.6. Na medida da necessidade, o órgão interessado, através de servidores previamente 

autorizados fará solicitação dos serviços junto à contratada. 

4.7. Os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de lubrificantes e 

filtros, correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 24 (vinte e 

quatro) horas da entrada do veículo na oficina, e os demais serviços deverão ser executados no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos. 

4.8. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a contratada deverá, 

imediatamente após receber a ordem de serviço, informar as razões ao órgão requisitante dos 

serviços, para, se aceitas, alterar o prazo ou definir prioridade em relação a outros serviços. 

4.9. A contratada deverá permitir a entrada de servidores (auditagem veicular) indicados pela 

Administração, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, antes e durante a prestação 

do serviço, bem como mediante a entrega final do serviço pronto. 

4.10. Todos os veículos encaminhados para manutenção serão registrados por: órgão/entidade 

contratante; placas dos veículos; o dia da entrada e saída; os serviços realizados e peças 

substituídas, devendo ser encaminhado relatório mensal, e por meio eletrônico, ao órgão 

solicitante, o qual deverá ser entregue, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao realizado, 

sob pena de caracterização de inexecução contratual. 

4.11. Todo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estar justificado 

previamente e por escrito, cabendo a anuência da contratante, devendo ainda constar no 

histórico do veículo/máquina. 

4.11.1. Fica vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de serviço pelo 

Departamento Municipal de Compras. 

4.12. Os orçamentos, serão encaminhados, preferencialmente, via meio eletrônico para a 

ocorrência da devida autorização, devendo ser impressos pela contratada e anexadas às notas 

fiscais para o devido recebimento. 

4.13. No orçamento constará o órgão requisitante, a placa do veículo, entrada na contratada, 

serviços e tempos máximos e valor da hora/serviço e o valor total. 

4.14. As notas fiscais deverão ser acompanhadas dos orçamentos impressos e em 

conformidade. 
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4.15. A garantia mínima dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados da entrega 

do veículo, ou 20 (vinte) mil quilômetros para veículos leves e pesados e de 500 (quinhentas) 

horas para máquinas leves e pesadas, ou o que atingir primeiro, sem custo para a contratante 

quando o serviço tiver que ser refeito. 

4.16. A garantia dos serviços somente será afastada quando o utilizador do veículo der causa, 

situação a ser comprovada por laudo emitido por profissional habilitado do município. 

4.17. A execução dos serviços compreenderá o total do número de horas trabalhadas para cada 

reparo, seguindo o critério  constante da Tabela de Hora-Técnica da Respectiva Montadora, bem 

como de SISTEMA ELETRÔNICO OU EQUIVALENTE, PARA VEÍCULOS LEVES, 

MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS DE DIVERSAS 

MARCAS E CATEGORIAS, devidamente verificada e autorizado pelo contratante. 

4.18. As notas fiscais, estas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

após a conclusão dos serviços, contados da solicitação, sob pena de multa diária de 1% (um por 

cento) do total da referida nota, bem como suspensão de pagamentos relativos a todos os 

serviços e até a regularização. 

4.19. A apresentação das notas fiscais não inibirá a aplicação e o recolhimento da multa em 

até 30(dias) corridos, contados da notificação. 

4.20. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo contratante, analisando-se a 

viabilidade dos valores apresentados, que deverão estar em conformidade com o preço de 

mercado, antes da aprovação do mesmo. 

4.21. A contratada deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para ficar 

responsável em atender as solicitações do órgão requisitante. 

4.22. A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento de 

mão de obra, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer natureza, 

custos com mobilização e desmobilização, e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 

com a execução do objeto licitado ou que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, 

não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. 

4.23. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a contratada obriga-se a 

reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação no prazo de 03 

(três) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional 

para a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

4.24. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço 

prestado pela contratada, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências deste contrato , 

podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - INSTALAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Deverá ter sede ou filial, ou ainda escritório com oficina Mecânica localizada na 

cidade de Pedra Branca do Amapari;  
5.2. Deverá conter instalações, aparelhos e equipamentos necessários para a realização do objeto 

deste Termo ou, caso não tenha, deverá declarar que possuirá na sede da contratante, caso se 

consagre vencedora do certame, instalação e estrutura exigida acima no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, devendo dispor, obrigatoriamente, de no mínimo:  

a) Galpão fechado e coberto com no mínimo espaço para acomodar 06 (seis) veículos tipo 

passeio e 04 (um) veículo micro-ônibus, destinada exclusivamente aos serviços de oficina e 

capacidade de suporte para atendimento simultâneo de no mínimo 05 (cinco) veículos;  
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b) Piso em cimento acabado ou de qualidade superior com área, no mínimo, compatível com a 

área de cobertura exigida no item anterior;  

c) Disponibilidade mínima de 04 (quatro) elevadores, instalados e em funcionamento;  

d) A empresa deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) funcionários sendo entre eles:  

e) Engenheiro mecânico, com registro em seu respectivos Conselhos de Classe podendo 

apresentar contrato de prestação de serviço, devidamente comprovado através da Certidão de 

Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, 

conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66, art. 1º da Lei 6.839/80, que estabelece que o registro de 

empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados.  

f) A empresa deverá estar de acordo com as normas e exigências do ministério do trabalho;  

g) Aparelho para alinhamento e balanceamento computadorizado, podendo este ser terceirizado;  

h) Equipamento de regulagem e gabaritagem de freio;  

i) Aparelho para análise de injeção eletrônica gasolina, flex e diesel que atendam 

satisfatoriamente às necessidades e exigências para a necessária manutenção da frota de 

veículos do Município;  

j) Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores gasolina, flex e diesel;  

k) Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtros, lâmpadas, pastilhas de freio, lonas de freio, 

rolamentos);  

l) Guincho tipo girafa para remoção e instalação de motores;  

m) Macacos tipo jacaré;  

n) Manômetro de compressão para motores gasolina, flex e diesel;  

o) Manômetro de pressão para motores gasolina, flex e diesel;  

p) Cavalete para montagem de motor e câmbio;  

q) Manômetro de pressão de óleo;  

r) Manômetro para teste de sistema de arrefecimento;  

s) Aparadores de óleo;  

t) Relógio comparador para ajuste de motor, câmbio e diferencial;  

u) Multímetro digital;  

v) Carregador de bateria;  

w) Prensa;  

x) Equipamentos para medição, tais como: voltímetro, torquímetro, micrômetro, amperímetro e 

paquímetro;  

y) Sistema informatizado para controle de manutenção de frota de veículos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

6.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da contratada. 

6.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços. 

6.3. Encaminhar à contratada a Ordem de Serviço com todas as informações necessárias 

para a prestação do serviço. 

6.4. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável por 

esta atribuição. 

6.5. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução 

do serviço. 

6.6. Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor 

competente. 

6.7. Efetuar, em favor da empresa contratada o pagamento, nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 
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contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, 

insumos, mão de obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais 

despesas necessárias à perfeita execução dos serviços. 

7.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

contratante. 

7.3. Manter os seus empregados identificados, quando no recinto da contratada, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 

às normas disciplinares da contratada. 

7.4. Tomar todas as providencias necessárias à fiel execução do serviços contratados. 

7.5. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e qualificações 

exigidas na licitação. 

7.6. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa 

técnica. 

7.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante. 

7.8. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as 

condições e especificações aprovadas pelo contratante. 

7.9. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas, 

horários estabelecidos pela contratante. 

7.10. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços constantes deste contrato. 

7.11. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do contratante que estejam em sua 

responsabilidade, quando da execução do serviço. 

7.12. Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota do 

contratrante, que estejam sob sua guarda, quando da execução do serviço. 

7.13. Refazer os serviços comprovadamente considerados inadequados pelo contratante. 

7.14. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo  

atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou 

desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as 

normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou 

terceiros. 

7.15. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a 

contratante, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto licitado, não sendo 

excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou 

acompanhamento pelo contratante. 

7.16. Indenizar terceiros e/ou o contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo a contratada adotar todas as medidas 

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 

legais vigentes. 

7.17. A empresa CONTRATADA deverá estar situada dentro do perímetro urbano e possuir 

pátio adequado para possíveis manobras de veículos. 

7.18. No quesito de indicação das instalações, a licitante deverá apresentar declaração de que 

já possui ou de que instalará uma estrutura administrativa com oficina mecânica na sede do 

local da execução dos serviços – sede, filial, escritório ou representação na cidade de Pedra 

Branca do Amapari – a ser comprovada no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados a partir do início da vigência do contrato (art. 30, inciso II e §6º, da Lei nº 8.666/1993; 

alínea “a” do item 10.6 do Anexo VII-A daIN SEGES/MPDG nº 5/2017; Acórdão nº 1214/2013 

– TCU – Plenário 3). 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1. A fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato será feito pelo (a) 

servidor (a) municipal  , Matrícula  , lotado 

(a) na 

(o)  , a quem caberá a responsabilidade de fazer 

cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como, 

comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de 

medidas de ordem legal e/ou administrativa. 

8.2. Fica  reservada  ao  titular do (a)  (órgão 

requisitante), a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou 

omissos deste contrato, nas normas e em tudo mais que de qualquer forma se relacionar direta 

ou indiretamente com o fornecimento dos serviços objeto do contrato, respeitado o contraditório 

e a ampla defesa. 

8.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da 

contratada no que se refere ao fornecimento dos serviços, à execução do contrato e as 

implicações próximas ou remotas perante a contratante e/ou terceiros, do mesmo modo que a 

ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em co-

responsabilidade do contratante. 

8.4. A contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do 

contratante fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, 

atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

CLÁUSULA NOVA – DO PAGAMENTO: 

9.1. O contratante efetuará o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão 

competente vedada à antecipação de pagamento para cada faturamento. 

9.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços pelo órgão requisitante. 

9.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) à contratada para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 

9.4. O contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 

devidos pela contratada em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de 

responsabilidade da contratada. 

9.5. O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da 

contratada) e Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do Sul, 

quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos 

competentes que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; 

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS 

através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos. 

9.6. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer agência 

da rede bancária indicada pela contratada. 

9.7. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária 

deverão ser coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas: 

a) de empresas associadas; 

b) de matriz para filial; 

c) de filial para matriz; 
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d) de sócio; 

e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

9.8. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 

estabelecidas neste contrato. 

9.9. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento 

contratual. 

9.10. A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, 

acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos 

equipamentos, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas 

administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos serviços objeto 

deste contrato. 

9.11. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 

10.1. A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a saber: 

10.2 Pelo não cumprimento do objeto adjudicado, bem como o atraso injustificado, a 

administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, calculada pela fórmula: M = 0,03 

x C x D 

Onde: 

M = valor de multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços: c.1) Para atrasos 

superiores a 7 (sete) dias; 

c.2) Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada. 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo de arte 2 (dois) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base o item anterior. A sanção de “declaração de inidoneidade” é de competência 

exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

10.3. Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade competente 

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

para fazer o fornecimento, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

10.3.1. A totalidade das multas previstas nesta Ata não poderá exceder o licite de 15% (quinze 

por cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência. 

10.3.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

11.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

12.1. O contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 

13.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO: 

14.1.    A Gestão do contrato será realizada pelo (a) servidor (a)  , 

Matrícula 

  , lotado (a) na  . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL: 

15.1. O presente contrato será regulado pelas normais contidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, não podendo a contratada alegar a ignorância com relação ao conteúdo de 

todos os artigos citados no contrato, que deverão ser atendidos integralmente, expressando, 

ainda, concordância incontestável com todos os seus termos, a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais 

legislações pertinentes. 

16.2. Este contrato está vinculado ao edital de licitação Pregão Eletrônico Nº XXX/2019 – 

SRP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO: 

17.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Pedra 

Branca do Amapari – AP. 

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro 

vias de igual teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo. 

 

Pedra Branca do Amapari – AP, XX de XXXXXXX de 2019 

FUNDO ESP. REC. PARA  MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO 

AMAPARI – AP - FERMAP 

Representado pelo Exmº. Sr. Secretária Municipal de Meio Ambiente Saymon Jonathan 

Nascimento Pereira Abreu 

Contratante 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Representada pelo (a) Sr (a) Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

1 -    

2 -    
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CONTRATO Nº___/____ -  FME   

PROCESSO Nº XXX/2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2019 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

NO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA  , PARA 

OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP, pessoa jurídica de direito público 

interno, sediado à Av. Nemesio Calandri, S/N – Balneário – Pedra Branca do Amapari – AP 

CEP: 68.945-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 34.925.131/0001-00, Por intermédio do Fundo 

Municipal de Educação CNPJ Nº 28.046.284/0001-76 neste ato representado pela 

Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Assistência Social, Richelly Costa de Souza, 

brasileira, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX e no RG sob o nº XXX.XXX-AP, 

residente na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: 68.945-000,        doravante        denominado     

CONTRATANTE,        e        a   empresa 

  , pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no 

CNPJ sob o nº   , com sede 

    , 

representada neste  ato representada  pelo (a) Sr. (a)   , (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão),  inscrito  (a)   no  RG  sob  o  nº  ,  e  inscrito  (a)  no  CPF/MF  

sob  o  nº 

  ,  residente  e  domiciliado (a) na  , 

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo 

administrativo sob o nº XXX/2019, que resultou no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

XXX/2019 - SRP, e na proposta vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam 

o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de serviços conforme especificações do 

Anexo I(A) do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019-SRP , que passa a fazer parte 

integrante deste Contrato. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO 

OBJETO 

UNIDA

DE 

QUANTIDA

DE 

VLR 

UNITÁRIO 

VLR 

TOTAL 

      

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber: 

• Órgão/Unidade: xx.xx Projeto/Atividade: xx.xxx.xxxx.x.xxx Despesa: x x xx xx xx xx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$  (valor por extenso). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO 

E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

ANEXO X (E) - MINUTA DE CONTRATO 
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4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

4.2. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do contrato.  

4.3. Os serviços deverão ser prestados em estabelecimento próprio da contratada, a qual 

deverá ter estrutura e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, inclusive, pátio 

adequado para guarda dos veículos. 

4.3.1. As instalações físicas de oficina da contratada deve estar localizada a uma distância 

máxima de 30 km ( trinta quilômetro) da sede da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do 

Amapari – AP. 

4.4. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização dos 

serviços, a contratada deverá dispor, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, 

das instalações físicas devidamente regulamentadas frente à legislação pertinente (municipal, 

estadual e federal) e devidamente equipada com máquinas, ferramentas, pessoal, estrutura 

predial e territorial, e outros pertinentes aos serviços. 

4.5. A execução dos serviços será de forma fracionada, de acordo com as necessidades do 

órgão requisitante, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitida pelo 

Departamento de Compras. 

4.6. Na medida da necessidade, o órgão interessado, através de servidores previamente 

autorizados fará solicitação dos serviços junto à contratada. 

4.7. Os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de lubrificantes e 

filtros, correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 24 (vinte e 

quatro) horas da entrada do veículo na oficina, e os demais serviços deverão ser executados no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos. 

4.8. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a contratada deverá, 

imediatamente após receber a ordem de serviço, informar as razões ao órgão requisitante dos 

serviços, para, se aceitas, alterar o prazo ou definir prioridade em relação a outros serviços. 

4.9. A contratada deverá permitir a entrada de servidores (auditagem veicular) indicados pela 

Administração, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, antes e durante a prestação 

do serviço, bem como mediante a entrega final do serviço pronto. 

4.10. Todos os veículos encaminhados para manutenção serão registrados por: 

órgão/entidade contratante; placas dos veículos; o dia da entrada e saída; os serviços realizados 

e peças substituídas, devendo ser encaminhado relatório mensal, e por meio eletrônico, ao órgão 

solicitante, o qual deverá ser entregue, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao realizado, 

sob pena de caracterização de inexecução contratual. 

4.11. Todo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estar justificado 

previamente e por escrito, cabendo a anuência da contratante, devendo ainda constar no 

histórico do veículo/máquina. 

4.11.1. Fica vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de serviço pelo 

Departamento Municipal de Compras. 

4.12. Os orçamentos, serão encaminhados, preferencialmente, via meio eletrônico para a 

ocorrência da devida autorização, devendo ser impressos pela contratada e anexadas às notas 

fiscais para o devido recebimento. 

4.13. No orçamento constará o órgão requisitante, a placa do veículo, entrada na contratada, 

serviços e tempos máximos e valor da hora/serviço e o valor total. 

4.14. As notas fiscais deverão ser acompanhadas dos orçamentos impressos e em 

conformidade. 

4.15. A garantia mínima dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados da entrega 

do veículo, ou 20 (vinte) mil quilômetros para veículos leves e pesados e de 500 (quinhentas) 

horas para máquinas leves e pesadas, ou o que atingir primeiro, sem custo para a contratante 
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quando o serviço tiver que ser refeito. 

4.16. A garantia dos serviços somente será afastada quando o utilizador do veículo der causa, 

situação a ser comprovada por laudo emitido por profissional habilitado do município. 

4.17. A execução dos serviços compreenderá o total do número de horas trabalhadas para 

cada reparo, seguindo o critério  constante da Tabela de Hora-Técnica da Respectiva 

Montadora, bem como de SISTEMA ELETRÔNICO OU EQUIVALENTE, PARA VEÍCULOS 

LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS DE 

DIVERSAS MARCAS E CATEGORIAS, devidamente verificada e autorizado pelo 

contratante. 

4.18. As notas fiscais, estas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

após a conclusão dos serviços, contados da solicitação, sob pena de multa diária de 1% (um por 

cento) do total da referida nota, bem como suspensão de pagamentos relativos a todos os 

serviços e até a regularização. 

4.19. A apresentação das notas fiscais não inibirá a aplicação e o recolhimento da multa em 

até 30(dias) corridos, contados da notificação. 

4.20. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo contratante, analisando-se a 

viabilidade dos valores apresentados, que deverão estar em conformidade com o preço de 

mercado, antes da aprovação do mesmo. 

4.21. A contratada deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para ficar 

responsável em atender as solicitações do órgão requisitante. 

4.22. A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento 

de mão de obra, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer 

natureza, custos com mobilização e desmobilização, e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com a execução do objeto licitado ou que venham a implicar no fiel cumprimento 

do contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. 

4.23. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a contratada obriga-se a 

reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação no prazo de 03 

(três) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional 

para a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

4.24. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço 

prestado pela contratada, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências deste contrato , 

podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - INSTALAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Deverá ter sede ou filial, ou ainda escritório com oficina Mecânica localizada na 

cidade de Pedra Branca do Amapari;  
5.2. Deverá conter instalações, aparelhos e equipamentos necessários para a realização do objeto 

deste Termo ou, caso não tenha, deverá declarar que possuirá na sede da contratante, caso se 

consagre vencedora do certame, instalação e estrutura exigida acima no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, devendo dispor, obrigatoriamente, de no mínimo:  

a) Galpão fechado e coberto com no mínimo espaço para acomodar 06 (seis) veículos tipo 

passeio e 04 (um) veículo micro-ônibus, destinada exclusivamente aos serviços de oficina e 

capacidade de suporte para atendimento simultâneo de no mínimo 05 (cinco) veículos;  

b) Piso em cimento acabado ou de qualidade superior com área, no mínimo, compatível com a 

área de cobertura exigida no item anterior;  

c) Disponibilidade mínima de 04 (quatro) elevadores, instalados e em funcionamento;  
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d) A empresa deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) funcionários sendo entre eles:  

e) Engenheiro mecânico, com registro em seu respectivos Conselhos de Classe podendo 

apresentar contrato de prestação de serviço, devidamente comprovado através da Certidão de 

Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, 

conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66, art. 1º da Lei 6.839/80, que estabelece que o registro de 

empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados.  

f) A empresa deverá estar de acordo com as normas e exigências do ministério do trabalho;  

g) Aparelho para alinhamento e balanceamento computadorizado, podendo este ser terceirizado;  

h) Equipamento de regulagem e gabaritagem de freio;  

i) Aparelho para análise de injeção eletrônica gasolina, flex e diesel que atendam 

satisfatoriamente às necessidades e exigências para a necessária manutenção da frota de 

veículos do Município;  

j) Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores gasolina, flex e diesel;  

k) Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtros, lâmpadas, pastilhas de freio, lonas de freio, 

rolamentos);  

l) Guincho tipo girafa para remoção e instalação de motores;  

m) Macacos tipo jacaré;  

n) Manômetro de compressão para motores gasolina, flex e diesel;  

o) Manômetro de pressão para motores gasolina, flex e diesel;  

p) Cavalete para montagem de motor e câmbio;  

q) Manômetro de pressão de óleo;  

r) Manômetro para teste de sistema de arrefecimento;  

s) Aparadores de óleo;  

t) Relógio comparador para ajuste de motor, câmbio e diferencial;  

u) Multímetro digital;  

v) Carregador de bateria;  

w) Prensa;  

x) Equipamentos para medição, tais como: voltímetro, torquímetro, micrômetro, amperímetro e 

paquímetro;  

y) Sistema informatizado para controle de manutenção de frota de veículos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

6.8. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da 

contratada. 

6.9. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços. 

6.10. Encaminhar à contratada a Ordem de Serviço com todas as informações necessárias para 

a prestação do serviço. 

6.11. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável 

por esta atribuição. 

6.12. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 

execução do serviço. 

6.13. Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor 

competente. 

6.14. Efetuar, em favor da empresa contratada o pagamento, nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 

contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, 

insumos, mão de obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais 
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despesas necessárias à perfeita execução dos serviços. 

7.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

contratante. 

7.3. Manter os seus empregados identificados, quando no recinto da contratada, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 

às normas disciplinares da contratada. 

7.4. Tomar todas as providencias necessárias à fiel execução do serviços contratados. 

7.5. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e qualificações 

exigidas na licitação. 

7.6. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa 

técnica. 

7.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante. 

7.8. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as 

condições e especificações aprovadas pelo contratante. 

7.9. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas, 

horários estabelecidos pela contratante. 

7.10. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços constantes deste contrato. 

7.11. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do contratante que estejam em sua 

responsabilidade, quando da execução do serviço. 

7.12. Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota do 

contratrante, que estejam sob sua guarda, quando da execução do serviço. 

7.13. Refazer os serviços comprovadamente considerados inadequados pelo contratante. 

7.14. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo  

atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou 

desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as 

normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou 

terceiros. 

7.15. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a 

contratante, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto licitado, não sendo 

excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou 

acompanhamento pelo contratante. 

7.16. Indenizar terceiros e/ou o contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo a contratada adotar todas as medidas 

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 

legais vigentes. 

7.17. A empresa CONTRATADA deverá estar situada dentro do perímetro urbano e possuir 

pátio adequado para possíveis manobras de veículos. 

7.18. No quesito de indicação das instalações, a licitante deverá apresentar declaração de que 

já possui ou de que instalará uma estrutura administrativa com oficina mecânica na sede do 

local da execução dos serviços – sede, filial, escritório ou representação na cidade de Pedra 

Branca do Amapari – a ser comprovada no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados a partir do início da vigência do contrato (art. 30, inciso II e §6º, da Lei nº 8.666/1993; 

alínea “a” do item 10.6 do Anexo VII-A daIN SEGES/MPDG nº 5/2017; Acórdão nº 1214/2013 

– TCU – Plenário 3). 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1. A fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato será feito pelo (a) 

servidor (a) municipal  , Matrícula  , lotado 
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(a) na 

(o)  , a quem caberá a responsabilidade de fazer 

cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como, 

comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de 

medidas de ordem legal e/ou administrativa. 

8.2. Fica  reservada  ao  titular do (a)  (órgão 

requisitante), a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou 

omissos deste contrato, nas normas e em tudo mais que de qualquer forma se relacionar 

direta ou indiretamente com o fornecimento dos serviços objeto do contrato, respeitado o 

contraditório e a ampla defesa. 

8.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da 

contratada no que se refere ao fornecimento dos serviços, à execução do contrato e as 

implicações próximas ou remotas perante a contratante e/ou terceiros, do mesmo modo que 

a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em co-

responsabilidade do contratante. 

8.4. A contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do 

contratante fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes 

e, atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

CLÁUSULA NOVA – DO PAGAMENTO: 

9.1. O contratante efetuará o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão 

competente vedada à antecipação de pagamento para cada faturamento. 

9.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços pelo órgão requisitante. 

9.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) à contratada para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 

9.4. O contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 

devidos pela contratada em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de 

responsabilidade da contratada. 

9.5. O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede 

da contratada) e Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do 

Sul, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos 

competentes que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 

12.440/2011; 

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – 

INSS através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos. 

9.6. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer agência 

da rede bancária indicada pela contratada. 

9.7. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária 

deverão ser coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas: 

a) de empresas associadas; 

b) de matriz para filial; 

c) de filial para matriz; 

d) de sócio; 

e) de representante; 
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f) de procurador, sob qualquer condição. 

9.8. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 

estabelecidas neste contrato. 

9.9. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento 

contratual. 

9.10. A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, 

acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos 

equipamentos, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas 

administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos serviços objeto 

deste contrato. 

9.11. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 

10.1. A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a saber: 

10.2 Pelo não cumprimento do objeto adjudicado, bem como o atraso injustificado, a 

administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, calculada pela fórmula: M = 0,03 x 

C x D 

Onde: 

M = valor de multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços: c.1) Para atrasos 

superiores a 7 (sete) dias; 

c.2) Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada. 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo de arte 2 (dois) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base o item anterior. A sanção de “declaração de inidoneidade” é de 

competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação 

ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

10.3. Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade competente 

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

fazer o fornecimento, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

10.3.1. A totalidade das multas previstas nesta Ata não poderá exceder o licite de 15% (quinze 

por cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência. 

10.3.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

11.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

12.1. O contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 

13.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO: 

14.1.    A  Gestão  do  contrato  será  realizada  pelo  (a) servidor (a)  , 

Matrícula 

  , lotado (a) na  . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL: 

15.1. O presente contrato será regulado pelas normais contidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, não podendo a contratada alegar a ignorância com relação ao conteúdo de 

todos os artigos citados no contrato, que deverão ser atendidos integralmente, expressando, 

ainda, concordância incontestável com todos os seus termos, a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais 

legislações pertinentes. 

16.2. Este contrato está vinculado ao edital de licitação Pregão Eletrônico Nº XXX/2019 – 

SRP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO: 

17.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Pedra 

Branca do Amapari – AP. 

 

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro 

vias de igual teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Pedra Branca do Amapari – AP, XX de XXXXXXX de 2019 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO 

AMAPARI – AP 

Representado pelo Exmª. Sr.ª. Secretária Municipal de Educação  Richelly Costa de Souza 

Contratante 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Representada pelo (a) Sr (a) Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 -    

2 -    
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DE OFICINAS (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 - SRP  

DECLARAÇÃO 

 

(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº ........................, sediada na (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos que as instalações físicas de 

oficinas de nossa empresa... 

 

01 está localizada a uma distância (  ) km da sede da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do 

Amapari – AP/ 

02 Estará instalada no Prozo máximo de 45 dias a uma distância de (   ) km da sede da 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari – AP 

  

 

Pedra Branca do Amapari – AP,  de  de 2019. 

 

 

 

 

(nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 02 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 033/2019 – CPL/PMPBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.316/2019 – SEINC/PMPBA 

ANEXO XII 

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER – SEDUC 

ITEM PLACA MODELO COMBUSTIVEL ANO CHASSI 

1 NEO3127 

MERCEDES BENS OF 1519R, ORE - ÔNIBUS 

RURAL ESCOLAR ORE 3 COM 

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR 

(ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE COM 

PLATAFORMA) 

DIESEL S10 2013 9BM384069EB939000 

2 NEO3129 

MERCEDES BENS OF 1519R, ORE - ÔNIBUS 

RURAL ESCOLAR ORE 3 COM 

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR 

(ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE COM 

PLATAFORMA) 

DIESEL S10 2013 9BM384069EB939266 

3 --- 
MERCEDES BENS ORE - ÔNIBUS RURAL 

ESCOLAR ORE 3 
DIESEL S10 2017 

FALTA EMPLACAR 

E CADASTRAR 

4 
NFB-

6181 

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 

(PEQUENO) 
DIESEL --- 

3PB58MIMEC048551 

5 
NFB-

6182 

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 

(PEQUENO) 
DIESEL --- 

3PB58MlMEC048552 

6 
NFB-

6177 

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 

(PEQUENO) 
DIESEL --- 3PB58MlMEC048528 

7 
NFB-

6173 

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 

(PEQUENO) 
DIESEL --- 

3PB58MIMEC048526 

8 
NFB-

6176 

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 

(PEQUENO) 
DIESEL --- 3PB58MlMEC048527 

9 
NFB-

6172 

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 

(PEQUENO) 
DIESEL --- 3PB58MlMEC048525 

10 
NEO-

6506 
CAMINHÃO MERCEDES (COMUM) DIESEL ---   

11 
QLR-

0662 
OROCH GASOLINA ---   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 

ITEM PLACA MODELO COMBUSTIVEL ANO MARCA 

1 NEO4316 AMBULÂNCIA WOLKSVAGEM SVERO GASOLINA 2014 VOLKSWAGEM 

2 NEO4382 AMBULÂNCIA WOLKSVAGEM SVERO GASOLINA 2014 VOLKSWAGEM 

3 FSS0982 AMBULÂNCIA TOYOTA HILUX DIESEL 2014 TOYOTA 

4 NEI7927 FIAT UNO MILLE GASOLINA 2012 FIAT 

5 NEI7926 FIAT UNO MILLE GASOLINA 2013 FORD 

6 NEM5154 FORD FIESTA HATH GASOLINA 2013 FORD 

7 NEQ8434 MITSUBICHI L200 TRITON DIESEL 2014 MITSUBICHI 

8 NET5247 MOTOCICLETA HONDA GASOLINA 2006 HONDA 

9 NEP2773 FIAT DOBLO GASOLINA 2010 FIAT 

10 NEO9480 MOTOCICLETA GASOLINA 2006 HONDA 
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12 JJQ1151 MOTOCICLETA GASOLINA 2006 HONDA 

13 QLR3689 MICRO ÔNIBUS DIESEL     

14 QLR4668 VAN DIESEL     

15 --- VAN DIESEL     

16 QLR0742 KWID GASOLINA     

17 QLR1649 MITSUBICHI L200 TRITON DIESEL     

18 QLR1080 MITSUBICHI L200 TRITON DIESEL     

19 QLR1634 MITSUBICHI L200 TRITON DIESEL     

20 QLR1081 MITSUBICHI L200 TRITON DIESEL     

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, TURISMO, ABAST. E DESEN. RURAL - SEMAH 

ITEM PLACA  MODELO  COMBUSTIVEL ANO MARCA 

1 NEP8496 FIAT UNO MILLE GASOLINA 201 FIAT 

2 NES1445 
CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA 02 MARCA 

MODELO FORD CARGO 2423 
DIESEL 2015/2016 FORD 

3 NES1452 
CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA 02 MARCA 

MODELO FORD CARGO 2423 
DIESEL 2015/2016 FORD 

4 NEO3123 
CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA 

WOLKSVAGEM 26.230 (CAMINHÃO PAC) 
DIESEL 2012/2013 WOLKSVAGEM 

5 RG140B PATROL NEW HOLLAND DIESEL 2014 NEW HOLLAND 

6   PATROL 120 K CATERPILLA DIESEL 2014 CAT 

7 QLT CAMINHÃO PMPBA/GEA IVECO 150E21 DIESEL 2015 IVECO 

8 NET4057 CAMINHÃO WOLKSVAGEM DIESEL 2011/2012 WOLKSVAGEM 

9 NET5085 ÔNIBUS DIESEL 2011/2012 WOLKSVAGEM 

10 L220 BOBY CAT DIESEL 2011 WOLKSVAGEM 

11 406 RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 DIESEL 2012 RANDOM 

12 - TRATOR A 750 DIESEL - VALTRA 

13 - TRATOR BM100 DIESEL - VALTRA 

14 - TRATOR (CACHAÇO) 785 DIESEL - VALTRA 

15 - TRATOR (CACHORRINHO) 785 DIESEL - VALTRA 

16 - TRATOR BM 110 DIESEL - VALTRA 

17 CA150 ROLO COMPACTADOR DIESEL 2014 DYNAPAC 

18 - PICK-UP TRITON 4X4 MITSUBICHI DIESEL 2011 MITSUBICHI 

19 - TRATOR DE ESTEIRA  DIESEL -   

20 QLQ6237 CAMINHÃO 3/4 DIESEL - - 

21 - CAMINHÃO  DIESEL - - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 

SOCIAL - SEMAH 

ITEM  PLACA  MODELO  COMBUSTIVEL ANO MARCA 

1 QLN0259 VEICULO PASSEIO CHEVROLET GASOLINA  2014 CHEVROLET 

2 - LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL GASOLINA  - - 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO - SEINC 

ITEM  PLACA  MODELO  COMBUSTIVEL ANO MARCA 

1 - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DIESEL - - 

2 - CAMINHONETE L200 GASOLINA - - 

GABINETE DA PREFEITA - GAB 

ITEM  PLACA  MODELO  COMBUSTIVEL ANO MARCA 

1 NEQ9243 L200 GUARDA MUNICIPAL  GASOLINA 2011 - 

2 - L200 GUARDA MUNICIPAL NOVA - - - 

3 - HILLUX PREFEITA - - - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

ITEM  PLACA  MODELO  COMBUSTIVEL ANO MARCA 

1 - PICK-UP TRITON 4X4 DIESEL 2019 MITSUBICHI 

2 - RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE - - - 

3 - TROTOR DE ESTEIRA D150B - - - 

 

 


