GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2022
PROCESSO Nº: 2022/170809
O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER, UASG: 925872, representada
pelo Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Sr. INOCÊNCIO RENATO
GASPARIM, designado pelo DECRETO ESTADUAL, de 1º de janeiro de 2019, publicado no DOE nº.
33.771, de 02/01/2019, torna público para ciência dos interessados, por seu Pregoeiro, Sr. ANDERSON
CLAYTON AIRES RIBEIRO, designado pela PORTARIA nº 1139/2022 - SEASTER, de 17/08/2022,
publicada no DOE nº 35.080, de 18/08/2022 que realizará o certame licitatório na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, regime de execução EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, modo de disputa ABERTO, que será regido pelos termos estabelecidos neste Edital e seus
anexos, à Constituição Federal, de 1988, Decreto Estadual n° 1.504, de 26/04/21, Lei Federal n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993, à Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 10.024, de
20 de setembro de 2019, a Constituição do Estado do Pará, de 05/10/1989, a Lei Estadual n° 6.474, de
06 de agosto de 2002, Decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020, Lei Complementar N° 123/
2006 alterada pela LC n°147, de 07/08/2014, Lei Estadual nº 8.417, de 07 de novembro de 2016, à Lei
Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, à Legislação correlata e demais exigências
previstas neste edital.
Data: 13/10/2022
Horário: 10h00min
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1 – DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para os veículos
que compõem a frota desta Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e
Renda, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens conforme tabela constante do Termo de Referência.
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Estado do Pará, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 43101
Fonte: 0101
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338
Elemento de Despesa: 3390 39
3 – DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por
todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
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3.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.
4 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.5. Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.6.1. A vedação de constituição de empresas em consórcio, para o presente objeto, é o que melhor
atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.
Tal vedação, expressa neste Edital, visa afastar a restrição à competição e, por conseguinte, maximizar
o número de participantes no Pregão, uma vez que, no consórcio, diversas empresas são reunidas para
apresentação de única proposta, reduzindo o número de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais
práticas de conluio/cartel.
4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão
nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.3. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção, familiar de:
a)
Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou
b)
De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF
nº 13);
4.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
4.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
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4.4.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
4.4.7. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. A licitante deverá encaminhar a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, exclusivamente pelo sistema
eletrônico até a data e horários marcados para abertura da sessão pública, quando então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento das propostas e dos documentos de habilitação.
5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
5.5.1. Valor total;
5.5.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência.
5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.
5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento do objeto;
5.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do
regime de tributação pelo Simples Nacional, nos termos do art. 18, § 5º-C, inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei
Complementar nº 123, de 2006
5.9. A apresentação das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os objetos, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, quando requerido,
sua substituição.
5.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.11. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local, indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou
apresentarem irregularidades insanáveis.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
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6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema
6.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
6.9.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.13. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus
anexos.
6.14. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
6.14.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 6.14., será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive quando se tratar de lances intermediários.
6.14.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 6.14. e 6.14.1., a sessão
pública será encerrada automaticamente.
6.14.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto
no item 6.14.1., o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço mediante justificativa.
6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
6.16. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
6.17. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de
pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
6.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.19. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas
como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
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6.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
6.20. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
6.20.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame
em relação ao licitante mais bem classificado.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o pregoeiro convocará a
licitante que tiver ofertado o Menor Preço, no presente Pregão, para encaminhar pelo Sistema
COMPRASNET, a proposta de preços ajustada com a descrição completa do objeto ofertado,
identificando a licitante com todos os dados, inclusive bancários, no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) minutos, findo o mesmo, se a licitante não encaminhar a referida proposta, estará a mesma
desclassificada, sendo convocada a licitante seguinte com o melhor lance para que, nas mesmas
condições da anterior, providencie a referida proposta.
7.2. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
7.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios,
ou de valor zero incompatíveis com os preços dos insumos, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
7.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades estabelecidas neste Edital.
7.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:
7.4.1. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
7.4.2. Não atenda as especificações técnicas mínimas exigidas pelo Termo de Referência;
7.4.3. Apresentar preço final superior ao preço máximo aceitável fixado de acordo com o estabelecido
mediante procedimento estabelecido na Instrução Normativa SEAD nº 002, de 2018, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
7.5. A proposta final do licitante deverá:
7.5.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal.
7.5.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
7.6. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
7.6.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, vinculam a Contratada.
7.7. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
7.8. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
7.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
7.10. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento
da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o Órgão licitante e nem firam os direitos
das demais Licitantes.
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7.11. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem
prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.
7.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do art. 43 da Lei
n° 8.666, de 1993.
7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
7.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
7.15. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, e no art. 8º da Lei Estadual nº 8.417, de 2016, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. SICAF
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
8.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça:
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.1.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
8.1.7. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
8.1.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
8.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.1.10. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 10 a 16 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.
8.1.10.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
8.1.10.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.1.11. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou
na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
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prazo de 120 (cento e vinte) minutos, documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação.
8.1.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123,
de 2006, e do art. 7º, §1º, da Lei Estadual nº 8.417, de 2016.
8.1.13. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018,
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e
trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.
8.2. Habilitação Jurídica
8.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
8.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
8.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.2.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
8.2.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943;
8.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.3.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
8.3.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.4. Qualificação Econômico-Financeira
8.4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
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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;
8.4.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação
das seguintes fórmulas:
LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.4.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.4.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
8.4.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
8.5. Qualificação Técnica
8.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.5.1.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
8.5.2. Alvará de Funcionamento da licitante expedido pela Prefeitura da Sede ou domicilio da licitante em
validade.
8.5.3. Licença de funcionamento expedida pelo Corpo de Bombeiros em validade;
8.5.4. Comprovação de possuir estrutura mínima necessária para execução dos serviços propostos,
conforme dispõe integralmente o item 10 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
8.6. Caso haja necessidade de complementação de envio para confirmação da documentação solicitada
para habilitação relacionados nos subitens acima, as mesmas deverão ser apresentadas em meio digital
pelos licitantes, por meio do módulo de envio de anexos do sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS, no
prazo de 120 (cento e vinte) minutos, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
8.8. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.10. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
8.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
8.12. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
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declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.14. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar nº 123, de 2006, e no art. 8º da Lei Estadual nº 8.417, de 2016, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
9.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
10.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
12. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato.
12.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
12.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou
aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
12.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
12.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
12.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei nº 8.666, de 1993, e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
12.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
12.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.
12.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
12.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade
da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13. DO REAJUSTE
13.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Instrumento de Contrato,
anexo a este Edital.
14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Instrumento
de Contrato.
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15. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Instrumento de Contrato.
16. DO PAGAMENTO
16.1. As regras acerca do pagamento do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato,
anexo III a este Edital.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. Cometer fraude fiscal.
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
Contratada as seguintes sanções:
17.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para o Contratante;
17.2.2. multa monetária de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
17.2.3 multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
17.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
17.2.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
17.2.5.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 17.2.3 também é aplicável
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 17.1 deste Termo de
Referência;
17.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o
Contratante pelos prejuízos causados.
17.3 As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5, poderão ser aplicados à
contratada juntamente com as de multa moratória, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
17.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais cadastros.
17.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência
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18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.seaster@gmail.com ou
por petição protocolada no endereço do órgão licitante, no horário de 08h00min as 14h00min.
18.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor jurídico, decidir sobre a impugnação no prazo de até
vinte e quatro horas.
18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail cpl.seaster@gmail.com.
18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
19. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. O contratado deverá adotar práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados e
critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens, em atendimento ao Decreto Estadual nº. 1.354,
de 25 de agosto de 2015 e ao Decreto Estadual 1.354/2015.
19.2. Consideram-se obrigações contratuais que visam à promoção da sustentabilidade nas
contratações públicas, dentre outras:
I - redução do consumo de água e energia elétrica;
II - adoção das seguintes medidas em relação aos resíduos sólidos:
a) coleta seletiva;
b) destinação final ambientalmente adequada, por meio de reutilização, reaproveitamento,
reciclagem, compostagem, geração de energia, tratamento ou disposição final;
c) gestão integrada de resíduos sólidos;
d) logística reversa;
e) manejo integrado de resíduos sólidos;
III - utilização, preferencialmente, de mão de obra local;
IV - observância das determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente e de outras entidades que estabeleçam normas relativas à proteção do
meio ambiente.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília-DF.
20.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
20.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
20.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
20.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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20.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
20.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
20.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital, de seus anexos e das disposições do
sistema COMPRASNET ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br e
www.compraspara.pa.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Governador
José Malcher, 1018, 2º andar, Nazaré, Belém - Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 14:00
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
20.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.14.1 Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA
20.14.2 Anexo II – RELAÇÃO DE VEÍCULOS
20.14.3 Anexo III - MINUTA DE CONTRATO
Belém, 28 de setembro de 2022.

Anderson Clayton Aires Ribeiro
Pregoeiro – SEASTER
Matrícula nº 54190370/1

13

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção preventiva e
corretiva, para os veículos que compõem a frota desta Secretaria de Estado de Assistência
Social, Trabalho, Emprego e Renda (conforme Relação em anexo), compreendendo serviços de
mecânica, elétrica, eletrônica, ar condicionado, lanternagem, pintura parcial e geral com revitalização,
capotaria, serviços de guincho, serviços de direções e rodas (montagem/desmontagem e reparos de
pneus furados, alinhamento de direções e rodas, cambagem, cárter, balanceamento,
desempenamento de rodas e colunas), lubrificação, lavagem, incluindo reposição de peças e
acessórios originais ou genuínos, nunca utilizados.
1.2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
1.2.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei
10.520, de 2002, e do §1º do art. 2º do Decreto Estadual nº 2.069, de 2006, considerando que bens e
serviços comuns são aqueles com padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos
objetivamente pelo edital de licitação, através de especificações usuais no mercado, como bem
descrito no item 3.1. deste Termo (incluindo código dos itens no Sistema Integrado de Materiais e
Serviços – SIMAS).
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do serviço visa atender às necessidades de realização de manutenção preventiva
e corretiva dos veículos que compõem a frota desta Secretaria de Estado de Assistência Social,
Trabalho, Emprego e Renda com objetivo de garantir seu pleno funcionamento, de modo a não
prejudicar a realização de ações administrativas e operacionais que necessitam de utilização de
veículos para deslocamento em todo território paraense e, eventualmente, em viagens a outras
unidades da Federação.
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços deverão ser executados nos veículos da Relação do Efetivo (em anexo) de acordo
com as seguintes especificações:

ITEM

Item 01

Descrição dos serviços para veículos
de passeio e utilitários

Serviços de Manutenção Mecânica

Qtde.
Estimada de
horas por
veículo

Qtde. de
Veículos

80 horas

50

Valor
estimado da
Hora
Trabalhada
R$

130,00

Valor
Total da
Hora
Trabalha
da (Qtde.
estimada
de horas
por
veículo x
Qtde. de
veículos x
Valor
da hora
trabalhada).
520.000,00
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Item 02

Serviços Elétricos e Eletrônicos em
Geral

60 horas

50

136,67

410.000,00

Item 03

Serviços de Funilaria

40 horas

50

130,00

260.000,00

40 horas

50

146,67

293.333,33

Item 05

Serviços de Pintura parcial e geral,
com revitalização
Serviços de Solda em geral

20 horas

50

96,67

96.666,67

Item 06

Serviços de Capotaria

20 horas

50

100,00

100.000,00

Item 07

Serviços de Direção, Rodas e
Borracharia

30 horas

50

150,00

225.000,00

50 horas
25 horas

50
50

108,00
96,67

270.000,00
120.833,33

05 horas

50

61,67

15.416,67

20 horas

50

96,67

96.666,67

Item 04

Item 08
Item 09
Item 10
Item 11

Serviços de Lubrificação em geral
Serviços de troca de vidros em geral
Serviços de carga e recarga de
extintores de incêndio
Serviços de lavagem simples e geral

2.407.916,67

Valor Global Estimado da Proposta

3.1.1. A proposta financeira será registrada pelo MENOR PREÇO e considerará, para efeitos de
classificação, o MENOR VALOR DA HORA TRABALHADA, resultado da soma da hora trabalhada
para cada um dos itens integrantes do LOTE ÚNICO da presente licitação.
3.1.2. A licitante vencedora fica ciente de que a contratação não implica na utilização integral dos
serviços descritos no quadro acima e do montante de recursos reservados para a execução do ajuste.
Para efeito de pagamento, somente serão computados os serviços efetivamente prestados pela
CONTRATADA, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
3.2. DAS PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO:
3.2.1. O demonstrativo abaixo apresenta uma relação das peças normalmente utilizadas para
manutenção preventiva e corretiva de veículos de passeio e utilitários integrantes da frota permanente
do órgão licitante. Ressalta-se que a presente relação tem natureza apenas sugestiva e estimativa,
não vinculando a CONTRATANTE ou a CONTRATADA à aquisição ou ao fornecimento apenas das
peças e acessórios descritos.
3.2.2. A licitante vencedora fica ciente de que a contratação não implicará na utilização integral
dessas peças, componentes ou acessórios e do montante de recursos reservados para a execução
do ajuste. Para efeito de pagamento, somente serão computadas as peças efetivamente fornecidas
pela CONTRATADA, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
3.2.3. Peças e componentes normalmente utilizados em manutenção de veículos:
Aditivos e óleos
Amortecedores
Bandejas
Bateria
Bicos injetores

Fixos e Coxins
Interruptores
Junta Homocinéticas
Juntas
Kit de Batente de Amortecedor
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Bomba de Combustível e Óleo
Borrachas e Calhas Mancal, Pistão,

Kit de Estabilizador e Embreagem
Lâmpadas

Bronzina e Bielas
Braçadeiras e Coitas
Braço Pitmam e Auxiliar de Direção
Buchas Pastilha e Lonas de Freio
Bulbo Pivot
Cabos de Velas
Cabos: freio e de mão
Cilindro e freios
Correias: dentada de distribuição, Ar
Condicionado, Hidráulico e Alternador
Disco de Freio
Filtros: Ar, Óleo e Combustível

Maçanetas e Trincos
Mecanismo do Vidro
Palheta de Limpador de Vidro
Ponteira de Direção
Reparo do TBI
Rolamentos e Retentores
Rotor
Tensionador de Correia
Tubo Flexível e Mangueiras
Válvulas e Termostática
Velas de Ignição

3.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES E EXECUÇÃO DO SERVIÇO
4.1. Os serviços deverão começar a serem executados em até 24 (vinte e quatro) horas após a
assinatura do contrato, com prazo podendo ser prorrogado por até 72 (setenta e duas) horas,
mediante solicitação por escrito do licitante vencedor que exponha o fato impeditivo e que deverá ser
enviada para o órgão, para análise e julgamento pelo setor responsável;
4.2. Os serviços deverão ser realizados nas instalações da Contratada, a qual se obriga a devolvê-los
em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços com pessoal qualificado, utilizando
– se de técnica e ferramentas adequados. Os serviços deverão ocorrer através de autorização
expressa da Contratante, observando - se as seguintes condições:
4.2.1. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados
de acordo com as especificações de fábrica, responsabilizar-se em atender as Ordens de Serviços
emanadas e/ou aprovadas pela CONTRATANTE, conforme documentos integrantes do Contrato e
rigorosa observância aos demais detalhes.
4.2.2. Realizar com o máximo cuidado os serviços de inspeção de qualidade das peças a serem
fornecidas e nos serviços a serem executados.
4.2.3. Fornecer sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE todos os materiais, utensílios,
equipamentos, ferramentas, instalações, etc, necessários para a completa realização dos serviços.
4.2.4. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à
sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças
substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou
recusados pela CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego de
mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser
invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e
serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da
aceitação e/ou dentro do prazo de garantia.
4.2.5. Fornecer à CONTRATANTE todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita
administração e acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços,
códigos e rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela fábrica, tabelas de
tempo de serviço e reparos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação formal.
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4.2.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados,
representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, ao Estado ou à livre
iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com vícios ou defeitos,
durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato.
4.2.7. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, incluindo todos
os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos
de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal
responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do
veículo para orçamento até a entrega do bem à CONTRATANTE.
4.2.8. Somente utilizar peças, materiais e acessórios originais ou similares, desde que atendidas às
recomendações do fabricante do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens
recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE.
4.2.9. A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de peças originais ou similares ao menor preço
praticado no mercado, a ser apurado por servidor designado pela CONTRATANTE.
4.2.10. Para os montantes das peças a serem trocadas, a CONTRATADA deverá fornecer em seu
orçamento a relação de peças, indicando a marca e os valores para apreciação da CONTRATANTE,
sendo que o preço cotado deverá obrigatoriamente obedecer ao menor preço praticado no mercado,
levando-se em consideração o valor praticado na data da apresentação da proposta, aplicando-se
sobre ele os descontos de mercado ofertado.
4.2.11. Na hipótese do veículo estiver fora da circunscrição de seu polo operacional ou sede de
origem, caberá à CONTRATANTE realizar o transporte do mesmo até o seu devido polo operacional
ou sede para a realização dos serviços.
4.2.12. Os veículos da CONTRATANTE, para a execução de serviços, deverão estar em local
coberto, limpo e fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, inclusive
da CONTRATADA, visto tratar-se de proteção ao patrimônio público, deixando-os livres da ação da
chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries.
4.2.13. A empresa deverá oferecer os serviços, diretamente, nos municípios de Belém, Santarém e
Marabá, sendo responsável pela segurança e integridade física do bem contra danos materiais, furto,
roubo, incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, independente da inexistência de culpa
ou dolo, que venha a atingir o patrimônio do Estado de forma parcial ou total, não transferindo em
hipótese nenhuma a responsabilidade a subcontratadas.
4.2.14. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado.
4.2.15. Iniciar, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados, informando,
em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme
estabelecido.
4.2.16. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias, inclusive nos
equipamentos acessórios, causados por seus empregados ou preposto, não se eximindo ou
transferindo a sua responsabilidade à CONTRATANTE, desde que fique comprovada sua
responsabilidade, de acordo com o art. 70 da Lei n.º 8.666/93.
4.2.17. Executar os serviços dentro dos prazos necessários contados a partir da autorização da
realização do serviço e substituição de peças, mediante aprovação total ou parcial do orçamento
apresentado; após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, limpo internamente, lavado e encerado externamente.
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4.2.18. Disponibilizar local adequado para inspeção prévia e devolução de todas as peças
substituídas nos veículos da CONTRATANTE, fornecendo relação das mesmas e de seus respectivos
códigos, que serão verificadas e recebidas por servidor especialmente designado pela autoridade
competente da CONTRATANTE.
4.2.19. Arcar diretamente com as despesas necessárias para a realização de inspeção de vistoria a
ser realizada nos veículos consertados/recuperados que tenham envolvimento em acidente
automobilístico e que tenha resultado danos de média monta, entendendo por média monta os danos
sofridos pelo veículo quando forem afetados seus componentes mecânicos e estruturais, envolvendo
a substituição de equipamentos de segurança especificados pelo fabricante, e que reconstituídos,
possam voltar a circular nas vias públicas. Nestes casos, o recebimento do veículo somente se dará
com o recebimento do Certificado de Segurança Veicular – CSV, aprovando o veículo para uso,
emitido por órgão/entidade credenciado pelo Instituto nacional de Metrologia – INMETRO, no Estado
do Pará.
4.2.20. Arcar diretamente com todas as despesas necessárias para a realização de laudo técnico a
ser realizado nos veículos consertados/recuperados que tenham envolvimento em acidente
automobilístico e que tenham resultado danos de grande monta ou perda total, entendo por grande
monta a situação em que o veículo de enquadrar na hipótese do inciso III do art. 1º da Resolução n.º
11 de 23 de janeiro de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Nestes casos, o
recebimento do veículo somente se dará com o recebimento de laudo pericial aprovando o veículo
para uso, emitido por órgão/entidade credenciado pelo Instituto nacional de Metrologia – INMETRO,
no Estado do Pará.
4.2.21. Realizar os serviços objeto do presente contrato, nos veículos que no futuro venham a ser
incorporados ao patrimônio da CONTRATANTE, ou em caso de haver transferências entre os órgãos
e entidades Estaduais à CONTRATANTE.
4.2.22. O comprovante de pagamento das despesas realizadas pela empresa CONTRATADA relativo
a vistorias e laudo técnico nas hipóteses a que se referem os subitens 4.2.19 e 4.2.20, deverá ser
apresentado a CONTRATANTE juntamente com a nota fiscal referente ao serviço prestado no
veículo, para ressarcimento da despesa efetivamente realizada, sendo que o ressarcimento somente
ocorrerá com a emissão de vistoria e/ou laudo que comprove que o veículo possui perfeitas
condições técnicas para circular em vias públicas com segurança.
4.2.23. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviços de guincho 24 horas, com prazo máximo de
atendimento de 02 (duas) horas depois de solicitado pela CONTRATANTE, em um raio de até 150
(cento e cinquenta) quilômetros de distância do local da ocorrência..
4.3. A entrega do serviço será atestada por meio de relatório fornecido pela licitante e aprovado pelo
contratado que constate a conclusão da prestação do serviço;
4.4. Atestada a compatibilidade entre o serviço fornecido e as especificações e condições imposta no
Termo de Referência, no Edital e no contrato, o serviço será recebido DEFINITIVAMENTE;
4.5. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste Termo de
Referência.
5. DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO
5.1. A cada serviço, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA orçamento que deverá ser
preparado de forma detalhada, abrangendo nome, código e quantidade de peças, números de horas
e serviços a serem executados e o prazo para realização dos mesmos a fim de ser analisado para
aprovação ou não..
5.2. Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá fornecer tabela de preços
das peças utilizadas ou substituídas praticados no balcão da licitante ou a tabela de preços sugeridos
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pelo fabricante das peças, cujas tabelas servirão de base para verificação do preço da peça e
aplicação do desconto sobre estas, sendo que, na não apresentação da tabela, prevalecerá o preço
praticado no mês anterior ou o praticado no mercado local, qual for o menor.
5.3. As peças e suas quantidades, bem como o número de horas e serviços a serem executados,
deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do
veículo, devendo a CONTRATADA se abster de propor peças, serviços e horas em desacordo com o
realmente empregado em cada caso concreto.
5.4. Após a autorização para a remoção do veículo emitida pela CONTRATANTE, transmitida à
empresa CONTRATADA por qualquer meio de comunicação, desde que assegurada à veracidade e
exatidão das informações (e-mail, fax, telex, etc), a empresa CONTRATADA deverá remover o
veículo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, para realização do orçamento prévio,
o qual deverá ser apresentado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da
autorização para a remoção do veículo.
5.5. A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente,
comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em parte.
6. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
6.1. A CONTRATADA se compromete a oferecer os seguintes prazos de garantia:
6.1.1. Serviços e peças utilizados em serviços de motor, caixa de velocidade e diferencial: 06 (seis)
meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, sendo que a garantia se estenderá ao que terminar por
último.
6.1.2. Para os demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, sendo que
a garantia se estenderá ao que terminar por último.
7. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. O recebimento dos itens fornecidos ou dos serviços executados pela CONTRATADA deverá ser
documentado por escrito, na própria Ordem de Serviço, ficando em poder da CONTRATADA para
comprovação da entrega e habilitação ao pagamento.
7.2. O recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, que depende da verificação
da qualidade dos mesmos por funcionário designado para tal pela CONTRATANTE.
7.3. O recebimento do veículo será feito por servidor lotado na unidade operacional do respectivo
veículo, o qual deverá realizar um teste de direção e funcionamento do veículo de modo a verificar o
seu correto funcionamento. Após isso, deverá certificar o recebimento do serviço e informar a
CONTRATANTE.
8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.
9. TEMPO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS
9.1. As horas de serviço estipuladas no item 3.1. são estimativas para fins de elaboração de proposta,
podendo haver variações de acordo com a real necessidade dos serviços para cada veículo,
mediante justificativa circunstancial a ser apresentada pela CONTRATADA e desde que seja acatada
pela CONTRATANTE, na hipótese de ser necessário utilizar o tempo máximo ou superior ao previsto.
Serão consideradas também para fins de cálculo de tempo gasto nos serviços, as tabelas de tempo
de serviço e reparo fornecidas pelos fabricantes dos veículos e apresentadas pela CONTRATADA.
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10. DA ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS
10.1. Sabedores de que os veículos são meios de transporte de VIDAS e considerando a
necessidade termos maior controle quanto à qualidade, competência e eficiência dos serviços
prestados nesta área, será proibida a subcontratação por parte da CONTRATADA de quaisquer dos
serviços a serem executados, resguardando o caráter “intuitu personae” dos contratos
administrativos.
10.2. NO QUE TANGE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS
a) Observando a frequência com que os veículos precisam ser higienizados, sobretudo neste período
pandêmico, e resguardando a ENCONOMICIDADE enquanto um dos princípios básicos da
Administração Pública e com vistas a obtenção dos melhores resultados, com o menor custo
possível, mantendo a qualidade esperada e buscando a celeridade na prestação do serviço: é
necessário que a LICITANTE esteja localizada, no máximo, em um raio de 4 (quatro) quilômetros da
sede da SEASTER;
b) Para que se faça adequadamente o processo de higienização é necessário que, pelo menos, 100
m2 do espaço que compõe a sede da contratada e que seja destinado para lavagem dos veículos,
com a obrigatoriedade de estrutura com rampa exclusiva para higienização da parte de baixo dos
veículos da SEASTER, otimizando inclusive a vida útil das peças dos mesmos.
10.3. NO QUE TANGE O SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA
a) Ter cabine de pintura (estufa) para atender veículos de pequeno, médio e grande porte;
b) Ter, no mínimo, 2 (duas) pistolas de pintura a gravidade ou a sucção;
c) Ter compressor de ar para auxiliar a pistola de tinta;
d) Devido à exposição constante a diferentes produtos químicos e pelo risco de acidentes, os
funcionários de uma funilaria devem sempre utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
10.4. NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU REPARO DOS VEÍCULOS.
a) Considerando a frota de veículos automotores da SEASTER existente na região alvo da presente
licitação, se faz necessário que a LICITANTE disponha, aproximadamente, de 500 m2 de local seguro
em suas instalações físicas para guarda dos que estejam em manutenção;
b) Instalações físicas com área coberta e com segurança para os veículos, excluindo-se destes
cômputos as áreas onde funcionam escritórios, almoxarifados ou qualquer outra que não seja
destinada ao abrigo dos veículos;
c) Ter rampa e equipamentos para análise de injeção eletrônica e limpeza de bico;
d) Ter, pelo menos, dois elevadores de autos para veículos de até 2.500 kg;
e) Ter, pelo menos, dois elevadores de autos para veículos de até 4.000 kg;
f) Ter ferramental adequado para cada tipo de serviço;
g) Ter aparelho de alinhamento de rodas para a medição da geometria de direção, utilizando sistema
de leitura 3D por câmeras e diagnóstico do veículo através de imagens de alta resolução, garantindo
medidas precisas e com extrema rapidez;
h) Ter máquina de solda Mig com tocha fabricada com alta tecnologia pensando na qualidade e
durabilidade do produto oferecendo mais produtividade ao profissional. Excelente para trabalhos com
chapas automotivas mais finas e pesadas, podendo soldar chapas de até 8 mm. Ideal para oficinas
mecânicas. Possui proteção térmica com seis regulagens térmicas e tocha;
i) Oferecer serviços de reboque sem qualquer ônus adicional para a SEASTER limitado ao alcance de
até 200 (duzentos) quilômetros da sede da oficina; e
j) Ter profissionais habilitados, com vínculo empregatício junto a LICITANTE e detentores de
certificados de curso técnico, diploma emitido pelo Serviço Nacional da Indústria – SENAI ou
equivalente nas qualificações de mecânico de automóveis, pintor de automóveis, eletricista de
automóveis e técnico em refrigeração de automóveis.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1. São obrigações do Contratante:
11.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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11.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
11.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
11.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado; e
11.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
12.1.1. Efetuar a execução do serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão (quando couber) as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade;
12.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
12.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
os serviços com avarias ou defeitos;
12.1.5. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
12.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, as
normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
12.1.7. Informar o preposto, número de telefone e e-mail, a fim de atender às solicitações da
CONTRATANTE;
12.1.8. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quanto da entrega do objeto do Termo de Referência.
12.1.9. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, promovendo as readequações
necessárias, sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução
do objeto contratado.
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13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar os serviços prestados, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
14.4.

Para

fiscais

do

Contrato

são

indicados

os

servidores:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Matrícula nº. XXXXXXXXX, lotado
na XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Matrícula nº. XXXXXXXXX,
lotado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular e suplente, respectivamente, ambos profissionais
lotados nos abrigos requisitantes do presente objeto.
15. DO PAGAMENTO
15.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em agência e conta
corrente no Banco do Estado do Pará.
15.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
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15.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores do Estado do Pará (SICAF) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666, de 1993.
15.4 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério do Contratante.
15.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para o Contratante.
15.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
15.7 Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.
15.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, a que se refere o item 10.5 deste Termo.
15.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
15.10 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla
defesa.
15.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
15.12. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança estadual ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante.
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15.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
15.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
16. DO REAJUSTE
16.1.

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite para a

apresentação das propostas.
16.2.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
16.3.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
16.4.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à

Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente assim que divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
16.5.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
16.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
16.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
17.1.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
17.1.3. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.4. falhar ou fraudar na execução do contrato;
17.1.5. comportar-se de modo inidôneo;
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17.1.6. cometer fraude fiscal.
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
Contratada as seguintes sanções:
17.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para o Contratante;
17.2.2 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
17.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
17.2.3.1em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
17.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
17.2.5. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado do Pará com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
17.2.6. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 17.2.5 também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 17.1 deste
Termo de Referência;
17.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.
17.3 As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5 poderão ser aplicadas à
Contratada juntamente com as de multa moratória, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
17.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
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17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais cadastros.
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ANEXO II
RELAÇÃO DE VEÍCULOS:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

VEÍCULO
PLACA
FIESTA SEDAN
OTG - 1720
1.6 5 PORTAS
FIESTA SEDAN
OTG – 2790
1.6 5 PORTAS
SIENA
JUK – 2762

MARCA

RENAVAM

ANO

COMBUSTÍVEL

FORD

50156608-2

2012/2013

GASOLINA

FORD

50159445-0

2012/2013

GASOLINA

FIAT

82280423-9

2004/2004

GASOLINA

FIAT
FIAT
FIAT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
FORD
FORD
FIAT
MERCEDES
BENZ

96652850-6
96652853-0
96652847-6
21456790-7
21639129-6
21456584-0
21637468-5
39197148-4
31195888-7
82280358-5

2008/2008
2008/2008
2008/2008
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2004/2004

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

0100927154-4

2013/2013

DIESEL

27441414-7

2010/2011

DIESEL

JIV – 4727
FORD
23216114-3
JIV – 5317
FORD
23412672-8
OBY – 8030
FORD
40528499-3
OTI – 6800
FORD
50222828-8
JJG – 8540
FIAT
41968008-0
JJG – 8530
FIAT
41967993-6
OTZ – 4436 VOLKSWAGEN 129513318-8
OTZ – 4366 VOLKSWAGEN 0129513236-0

2010/2011
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2014/2014
2014/2014

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

OTF – 9651

MITSUBISHI

50879494-3

2012/2013

DIESEL

OTF – 9711

MITSUBISHI

50879660-1

2012/2013

DIESEL

JVF – 8992 VOLKSWAGEN
OTR – 8934
FORD
OTR – 8994
FORD
OTR – 9024
FORD
OTR – 8964
FORD

87751694-4
1007613049
1007613898
1007614304
1007613502

2005/2006
2014/2014
2014/2014
2014/2014
2014/2014

DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

OTA – 0926

FIAT

558676723

2012/2013

GASOLINA

OTY – 8386
OTY – 8456
QDV – 1850
JUU – 6003
OOA – 5347
OOA – 5267
OOA – 5307

FIAT
FIAT
CHEVROLET
FIAT
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI

1285034616
1285040853
1070723476
882619233
598734210
598734040
598734163

2014/2014
2014/2014
2015/2016
2006/2006
2013/2014
2013/2014
2013/2014

DIESEL
DIESEL
GASOLINA
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL

PALIO
PALIO
PALIO
LOGAN
LOGAN
LOGAN
LOGAN
FIESTA
FIESTA
SIENA

NKH – 2253
NKH – 2263
NKH – 2243
NSG – 3044
NSJ – 0314
NSG – 3034
NSJ – 0044
OFK – 3929
OFK – 3849
JUK – 2732

ATRON 1719

OTX – 0014

FRONTIER
CABINE DUPLA
XE
RANGER XL T
RANGER XL T
RANGER XL T
RANGER XL T
UNO MILE
UNO MILE
GOL TL MB
GOL TL MB
L200 TRITON
3.2
L200 TRITON
3.2
MICRO ÔNIBUS
FIESTA
FIESTA
FIESTA
FIESTA
PALIO VVK
ATTRAC 14
VAN DUCATO
VAN DUCATO
SPRINT CHEV
IVECO
HR HDB
HR HDB
HR HDB

HOE – 5994

NISSAN
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

HR HDB
HR HDB
HR HDB
MOBI LIKE
MOBI LIKE
MOBI LIKE
MOBI LIKE
MOBI LIKE
MOBI LIKE
FOCUS 2L FC
FOCUS 2L FC
AIR CROSS M
BUSIN

NSQ – 8749
NSQ – 9049
NSQ – 8949
RWL –
2E69
RWP –
8J59
RWP –
8H69
RWP –
1L60
RWP –
1L80
RWR –
1L80
OBW –
4823
OFS – 4252

HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI

256974900
256977836
256979375

2010/2011
2010/2011
2010/2011

DIESEL
DIESEL
DIESEL

FIAT

01280882341

2021/2022

GASOLINA

FIAT

01282333647

2021/2022

GASOLINA

FIAT

0128338495

2021/2022

GASOLINA

FIAT

01285947646

2021/2022

GASOLINA

FIAT

01285946950

2021/2022

GASOLINA

FIAT

01285946950

2021/2022

GASOLINA

FORD

00465166911

2011/2012

GASOLINA

FORD

00462128768

2011/2012

GASOLINA

QEF - 5716

CITROEN

01161120111

2016/2017

GASOLINA
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº

/2022 - SEASTER
CONTRATO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE VEÍCULOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
TRABALHO,
EMPREGO
E
RENDA-SEASTER
E
A
EMPRESA ____________________________
.

Por este Instrumento, de um lado, o ESTADO DO PARÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, com sede na Avenida Governador
José Malcher, n° 1018, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.995.816/0001-04, doravante
denominada
CONTRATANTE,
neste
ato
representada
por
seu
titular,
Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da carteira de identidade nº XXXXXX, inscrita no CPF/MF sob
o nº XXXXXXXX, residente e domiciliada na rua XXXXXXXXXXX
, nesta Capital, e, do outro lado, a
empresa XXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, inscrita sob CNPJ/MF nº XXXXXXXXX e
com Inscrição Estadual nº XXXXXXXXXX , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por Sr.(a),XXXXXXXXXXXX
, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXX
, do CPF/MF nº XXXXXXXXX e, XXXXXXXXXXXX residente
e
domiciliado (a) à XXXXXXXXXXXXX , tendo em vista o que consta no Processo nº XXXXXXXXXX e
em observância às disposições da da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do Decreto Estadual
nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão nº
........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO:
1.1. O presente contrato é regido pelas disposições Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Constituição do Estado do Pará, de 05/10/1989, a Lei
Estadual n° 6.474, de 06 de agosto de 2002, Lei Estadual nº 8.417, de 07 de novembro de 2016,Decreto
Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e
suas posteriores alterações, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 1.354/2015, Lei
Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, da legislação correlata e demais exigências
previstas no edital de licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços
de manutenção preventiva e corretiva, para os veículos que compõem a frota desta Secretaria de
Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (conforme Relação em anexo), e de
acordo com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº XXX/2022 - SEASTER.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS:
3.1. Integram o presente Contrato, mesmo sem transcrição e anexação, todos os documentos integrantes
do pregão eletrônico nº XX/2022 - SEASTER, em especial o edital, seus anexos e a proposta da
contratada.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS ITENS E DAS ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES:

4.1. O valor total deste contrato corresponde à R$ XXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4.1.1. No citado valor, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1 Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
5.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
5.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação do serviço, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:
6.1.1. Efetuar a execução do serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão (quando couber) as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade;
6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os
serviços com avarias ou defeitos;
6.1.5. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, as normas previstas na
Lei 8.666/93 e legislação complementar;
6.1.7. Informar o preposto, número de telefone e e-mail, a fim de atender às solicitações da
CONTRATANTE;
6.1.8. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quanto da entrega do objeto do Termo de Referência.
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6.1.9. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, promovendo as readequações
necessárias, sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do
objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES E EXECUÇÃO DO SERVIÇO
7.1. Os serviços deverão começar a serem executados em até 24 (vinte e quatro) horas após a
assinatura do contrato, com prazo podendo ser prorrogado por até 72 (setenta e duas) horas,
mediante solicitação por escrito do licitante vencedor que exponha o fato impeditivo e que deverá ser
enviada para o órgão, para análise e julgamento pelo setor responsável;
7.2. Os serviços deverão ser realizados nas instalações da Contratada, a qual se obriga a devolvê-los
em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços com pessoal qualificado, utilizando
– se de técnica e ferramentas adequados. Os serviços deverão ocorrer através de autorização
expressa da Contratante, observando - se as seguintes condições:
7.2.1. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados
de acordo com as especificações de fábrica, responsabilizar-se em atender as Ordens de Serviços
emanadas e/ou aprovadas pela CONTRATANTE, conforme documentos integrantes do Contrato e
rigorosa observância aos demais detalhes.
7.2.2. Realizar com o máximo cuidado os serviços de inspeção de qualidade das peças a serem
fornecidas e nos serviços a serem executados.
7.2.3. Fornecer sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE todos os materiais, utensílios,
equipamentos, ferramentas, instalações, etc, necessários para a completa realização dos serviços.
7.2.4. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à
sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças
substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou
recusados pela CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego de
mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser
invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e
serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da
aceitação e/ou dentro do prazo de garantia.
7.2.5. Fornecer à CONTRATANTE todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita
administração e acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços,
códigos e rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela fábrica, tabelas de
tempo de serviço e reparos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação formal.
7.2.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados,
representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, ao Estado ou à livre
iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com vícios ou defeitos,
durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato.
7.2.7. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, incluindo todos
os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos
de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal
responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do
veículo para orçamento até a entrega do bem à CONTRATANTE.
7.2.8. Somente utilizar peças, materiais e acessórios originais ou similares, desde que atendidas às
recomendações do fabricante do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens
recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE.
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7.2.9. A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de peças originais ou similares ao menor preço
praticado no mercado, a ser apurado por servidor designado pela CONTRATANTE.
7.2.10. Para os montantes das peças a serem trocadas, a CONTRATADA deverá fornecer em seu
orçamento a relação de peças, indicando a marca e os valores para apreciação da CONTRATANTE,
sendo que o preço cotado deverá obrigatoriamente obedecer ao menor preço praticado no mercado,
levando-se em consideração o valor praticado na data da apresentação da proposta, aplicando-se
sobre ele os descontos de mercado ofertado.
7.2.11. Na hipótese do veículo estiver fora da circunscrição de seu polo operacional ou sede de
origem, caberá à CONTRATANTE realizar o transporte do mesmo até o seu devido polo operacional
ou sede para a realização dos serviços.
7.2.12. Os veículos da CONTRATANTE, para a execução de serviços, deverão estar em local
coberto, limpo e fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, inclusive
da CONTRATADA, visto tratar-se de proteção ao patrimônio público, deixando-os livres da ação da
chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries.
7.2.13. A empresa deverá oferecer os serviços, diretamente, nos municípios de Belém, Santarém e
Marabá, sendo responsável pela segurança e integridade física do bem contra danos materiais, furto,
roubo, incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, independente da inexistência de culpa
ou dolo, que venha a atingir o patrimônio do Estado de forma parcial ou total, não transferindo em
hipótese nenhuma a responsabilidade a subcontratadas.
7.2.14. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado.
7.2.15. Iniciar, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados, informando,
em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme
estabelecido.
7.2.16. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias, inclusive nos
equipamentos acessórios, causados por seus empregados ou preposto, não se eximindo ou
transferindo a sua responsabilidade à CONTRATANTE, desde que fique comprovada sua
responsabilidade, de acordo com o art. 70 da Lei n.º 8.666/93.
7.2.17. Executar os serviços dentro dos prazos necessários contados a partir da autorização da
realização do serviço e substituição de peças, mediante aprovação total ou parcial do orçamento
apresentado; após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, limpo internamente, lavado e encerado externamente.
7.2.18. Disponibilizar local adequado para inspeção prévia e devolução de todas as peças
substituídas nos veículos da CONTRATANTE, fornecendo relação das mesmas e de seus respectivos
códigos, que serão verificadas e recebidas por servidor especialmente designado pela autoridade
competente da CONTRATANTE.
7.2.19. Arcar diretamente com as despesas necessárias para a realização de inspeção de vistoria a
ser realizada nos veículos consertados/recuperados que tenham envolvimento em acidente
automobilístico e que tenha resultado danos de média monta, entendendo por média monta os danos
sofridos pelo veículo quando forem afetados seus componentes mecânicos e estruturais, envolvendo
a substituição de equipamentos de segurança especificados pelo fabricante, e que reconstituídos,
possam voltar a circular nas vias públicas. Nestes casos, o recebimento do veículo somente se dará
com o recebimento do Certificado de Segurança Veicular – CSV, aprovando o veículo para uso,
emitido por órgão/entidade credenciado pelo Instituto nacional de Metrologia – INMETRO, no Estado
do Pará.
7.2.20. Arcar diretamente com todas as despesas necessárias para a realização de laudo técnico a
ser realizado nos veículos consertados/recuperados que tenham envolvimento em acidente
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automobilístico e que tenham resultado danos de grande monta ou perda total, entendo por grande
monta a situação em que o veículo de enquadrar na hipótese do inciso III do art. 1º da Resolução n.º
11 de 23 de janeiro de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Nestes casos, o
recebimento do veículo somente se dará com o recebimento de laudo pericial aprovando o veículo
para uso, emitido por órgão/entidade credenciado pelo Instituto nacional de Metrologia – INMETRO,
no Estado do Pará.
7.2.21. Realizar os serviços objeto do presente contrato, nos veículos que no futuro venham a ser
incorporados ao patrimônio da CONTRATANTE, ou em caso de haver transferências entre os órgãos
e entidades Estaduais à CONTRATANTE.
7.2.22. O comprovante de pagamento das despesas realizadas pela empresa CONTRATADA relativo
a vistorias e laudo técnico nas hipóteses a que se referem os subitens 7.2.19 e 7.2.20, deverá ser
apresentado a CONTRATANTE juntamente com a nota fiscal referente ao serviço prestado no
veículo, para ressarcimento da despesa efetivamente realizada, sendo que o ressarcimento somente
ocorrerá com a emissão de vistoria e/ou laudo que comprove que o veículo possui perfeitas
condições técnicas para circular em vias públicas com segurança.
7.2.23. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviços de guincho 24 horas, com prazo máximo de
atendimento de 02 (duas) horas depois de solicitado pela CONTRATANTE, em um raio de até 150
(cento e cinquenta) quilômetros de distância do local da ocorrência.
7.3. A entrega do serviço será atestada por meio de relatório fornecido pela licitante e aprovado pelo
contratado que constate a conclusão da prestação do serviço;
7.4. Atestada a compatibilidade entre o serviço fornecido e as especificações e condições imposta no
Termo de Referência, no Edital e no contrato, o serviço será recebido DEFINITIVAMENTE;
7.5. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste Termo de
Referência.
7.6. DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO
7.6.1. A cada serviço, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA o orçamento que deverá ser
preparado de forma detalhada, abrangendo nome, código e quantidade de peças, números de horas
e serviços a serem executados e o prazo para realização dos mesmos a fim de ser analisado para
aprovação ou não.
7.6.2. Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá fornecer tabela de
preços das peças utilizadas ou substituídas praticados no balcão da licitante ou a tabela de preços
sugeridos pelo fabricante das peças, cujas tabelas servirão de base para verificação do preço da
peça e aplicação do desconto sobre estas, sendo que, na não apresentação da tabela, prevalecerá o
preço praticado no mês anterior ou o praticado no mercado local, qual for o menor.
7.6.3. As peças e suas quantidades, bem como o número de horas e serviços a serem executados,
deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do
veículo, devendo a CONTRATADA se abster de propor peças, serviços e horas em desacordo com o
realmente empregado em cada caso concreto.
7.6.4. Após a autorização para a remoção do veículo emitida pela CONTRATANTE, transmitida à
empresa CONTRATADA por qualquer meio de comunicação, desde que assegurada à veracidade e
exatidão das informações (e-mail, fax, telex, etc), a empresa CONTRATADA deverá remover o
veículo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, para realização do orçamento prévio,
o qual deverá ser apresentado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da
autorização para a remoção do veículo.
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7.6.5. A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente,
comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em parte.
7.7. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
7.7.1. A CONTRATADA se compromete a oferecer os seguintes prazos de garantia:
7.7.1.1. Serviços e peças utilizados em serviços de motor, caixa de velocidade e diferencial: 06 (seis)
meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, sendo que a garantia se estenderá ao que terminar por
último.
7.7.1.2. Para os demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, sendo
que a garantia se estenderá ao que terminar por último.
7.8. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.8.1. O recebimento dos itens fornecidos ou dos serviços executados pela CONTRATADA deverá
ser documentado por escrito, na própria Ordem de Serviço, ficando em poder da CONTRATADA para
comprovação da entrega e habilitação ao pagamento.
7.8.2. O recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, que depende da
verificação da qualidade dos mesmos por funcionário designado para tal pela CONTRATANTE.
7.8.3. O recebimento do veículo será feito por servidor lotado na unidade operacional do respectivo
veículo, o qual deverá realizar um teste de direção e funcionamento do veículo de modo a verificar o
seu correto funcionamento. Após isso, deverá certificar o recebimento do serviço e informar a
CONTRATANTE.
7.9. TEMPO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS
7.9.1. As horas de serviço estipuladas na Cláusula Quarta são estimativas para fins de elaboração de
proposta, podendo haver variações de acordo com a real necessidade dos serviços para cada
veículo, mediante justificativa circunstancial a ser apresentada pela CONTRATADA e desde que seja
acatada pela CONTRATANTE, na hipótese de ser necessário utilizar o tempo máximo ou superior ao
previsto. Serão consideradas também para fins de cálculo de tempo gasto nos serviços, as tabelas de
tempo de serviço e reparo fornecidas pelos fabricantes dos veículos e apresentadas pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – DA ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
PROPOSTOS
8.1. Sabedores de que os veículos são meios de transporte de VIDAS e considerando a necessidade
termos maior controle quanto à qualidade, competência e eficiência dos serviços prestados nesta área,
será proibida a subcontratação por parte da CONTRATADA de quaisquer dos serviços a serem
executados, resguardando o caráter “intuitu personae” dos contratos administrativos.
8.2. NO QUE TANGE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS
a) Observando a frequência com que os veículos precisam ser higienizados, sobretudo neste período
pandêmico, e resguardando a ENCONOMICIDADE enquanto um dos princípios básicos da
Administração Pública e com vistas a obtenção dos melhores resultados, com o menor custo possível,
mantendo a qualidade esperada e buscando a celeridade na prestação do serviço: é necessário que a
CONTRATADA esteja localizada, no máximo, em um raio de 4 (quatro) quilômetros da sede da
CONTRATANTE;
b) Para que se faça adequadamente o processo de higienização é necessário que, pelo menos, 100 m2
do espaço que compõe a sede da contratada e que seja destinado para lavagem dos veículos, com a
obrigatoriedade de estrutura com rampa exclusiva para higienização da parte de baixo dos veículos da
CONTRATANTE, otimizando inclusive a vida útil das peças dos mesmos.
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8.3. NO QUE TANGE O SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA
a) Ter cabine de pintura (estufa) para atender veículos de pequeno, médio e grande porte;
b) Ter, no mínimo, 2 (duas) pistolas de pintura a gravidade ou a sucção;
c) Ter compressor de ar para auxiliar a pistola de tinta;
d) Devido à exposição constante a diferentes produtos químicos e pelo risco de acidentes, os
funcionários de uma funilaria devem sempre utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
8.5.

NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU REPARO DOS VEÍCULOS.

a) Considerando a frota de veículos automotores da CONTRATANTE existente na região alvo da
presente licitação, se faz necessário que a CONTRATADA disponha, aproximadamente, de 500 m2 de
local seguro em suas instalações físicas para guarda dos que estejam em manutenção;
b) Instalações físicas com área coberta e com segurança para os veículos, excluindo-se destes cômputos
as áreas onde funcionam escritórios, almoxarifados ou qualquer outra que não seja destinada ao abrigo
dos veículos;
c) Ter rampa e equipamentos para análise de injeção eletrônica e limpeza de bico;
d) Ter, pelo menos, dois elevadores de autos para veículos de até 2.500 kg;
e) Ter, pelo menos, dois elevadores de autos para veículos de até 4.000 kg;
f) Ter ferramental adequado para cada tipo de serviço;
g) Ter aparelho de alinhamento de rodas para a medição da geometria de direção, utilizando sistema de
leitura 3D por câmeras e diagnóstico do veículo através de imagens de alta resolução, garantindo
medidas precisas e com extrema rapidez;
h) Ter máquina de solda Mig com tocha fabricada com alta tecnologia pensando na qualidade e
durabilidade do produto oferecendo mais produtividade ao profissional. Excelente para trabalhos com
chapas automotivas mais finas e pesadas, podendo soldar chapas de até 8 mm. Ideal para oficinas
mecânicas. Possui proteção térmica com seis regulagens térmicas e tocha;
i) Oferecer serviços de reboque sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE limitado ao alcance
de até 200 (duzentos) quilômetros da sede da oficina; e
j) Ter profissionais habilitados, com vínculo empregatício junto a CONTRATADA e detentores de
certificados de curso técnico, diploma emitido pelo Serviço Nacional da Indústria – SENAI ou equivalente
nas qualificações de mecânico de automóveis, pintor de automóveis, eletricista de automóveis e técnico
em refrigeração de automóveis.
CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO:
9.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento das despesas que será efetuado
mediante ordem bancária creditada em conta corrente do Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ,
conforme o Decreto Estadual Nº. 877/2008, onde a contratada deverá fazer constar à identificação do
banco, agência e conta corrente. O pagamento será em até trinta dias 30 (trinta) dias, contados a partir da
entrega do objeto que reverá vir acompanhado da nota fiscal e recibo devidamente atestados pelo(s)
fiscal(s) do contrato.
9.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
9.2. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade fiscal da
Contratada junto a Seguridade Social (INSS) – CND Certidão Negativa de Débitos (Receita Federal),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Caixa Econômica Federal) e devem estar contidos na
Nota fiscal os dados da Secretaria e as informações.
9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
do Estado do Pará (SICAF) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Contratante.
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9.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
9.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
9.7. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.
9.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, a que se refere o item 17.1. deste Termo.
9.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
9.10. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla
defesa.
9.10.1. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
9.10.2. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança estadual ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante.
9.10.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
9.12. Será de responsabilidade da contratada o recolhimento de todos os tributos, encargos e
contribuições de qualquer natureza, inclusive parafiscais, de competência da União, do Estado e do
Município que incidam sobre o objeto do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:
10.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato
constam do orçamento aprovado da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego
e Renda, como a seguir especificado:
Unidade Orçamentária: 43101
Funcional Programática: 08.122.1297.8338
Natureza da Despesa: 3390 39
Fontes: 0101
Ação Detalhada: 189.517
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
11.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com início em xx/xx/xxxx e
término em xx/xx/xxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde
que haja interesse da contratante, com a apresentação das devidas justificativas.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER
CONTRATADO:
13.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado poderá ser acrescido ou suprimido até os
limites previstos na Lei Federal nº. 8.666/93.
13.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários nos serviços contratados.
13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesta condição, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE:
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
14.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
14.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente assim que divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória
de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
14.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
14.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
14.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO:
15.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar os serviços prestados, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
15.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
15.5. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.6. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
15.7. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
15.8. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
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especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.10. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º
e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.11. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste instrumento e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666,
de 1993.
15.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e,
em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à
Gestão do Contrato.
15.13. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
15.14. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.15. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.16. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
15.17. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatório.
15.18. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
15.20. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.21. O servidor designado para atuar como fiscal do contrato terá que obedecer as disposições contidas
no Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 que, dentre outras atribuições terá que:
15.21.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e encaminhar
cópia a contratada para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo das penalidades
previstas no contrato e na lei;
15.21.2. Conferir se a execução do objeto está de acordo com as especificações exigidas;
15.21.3. Rejeitar no todo ou em parte a execução do objeto, se considerada em desacordo ou insuficiente,
conforme os termos discriminados na proposta da contratada e no Termo de Referência do presente
Edital;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
16.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
a)
A rescisão do contrato poderá ser:
b)
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII, do artigo 78, da supracitada lei, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de
30 (trinta) dias;
amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a
Administração;
d)
Judicial, nos termos da legislação.
c)
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16.2 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
16.3 Será também rescindido no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos
termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
16.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
17.1.1. Executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. Cometer fraude fiscal.
12.1.6. Não assinar o contrato;
12.1.7. Não entregar a documentação exigida no edital;
12.1.8. Não mantiver a proposta;
12.1.9. Declarar informações falsas;
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada
as seguintes sanções:
17.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para o Contratante;
17.2.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
17.2.3. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado do Pará com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
17.2.3.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 17.2.2, também é aplicável
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 17.2.3 deste Instrumento;
17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o
Contratante pelos prejuízos causados.
17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
17.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
17.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
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17.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais cadastros.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO:
18.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias alheias
à vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma do
Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO:
20.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10
(dez) dias a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:
21.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir todas as questões relativas
ou resultantes do presente contrato.
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, de
igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Belém,

de

de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA- SEASTER

Contratada
TESTEMUNHAS:
1.

DOE nº: ...........................

_

2.

Data: ................................
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