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,« Da

o3\
'.

I. DADOS DO óR(]ÃO (]R,Rf,',NCIADo p

Orgão: Câmara Municipal de Santarém - CMS

CNPJ: 1 0.2 I 9.20210001 -82

Endereço: Avenida Dr. Anysio Chaves, n' 1001, Aeroporto Velho

CEP: 68030-290

2. Objeto

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE

PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO NO VEÍCULOS

(CARROS E EMBARCAÇÁO; TIN,{ ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA

MUNICIPAL DE SANTARÉM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos.

3. JustiÍicativa

O objetivo desta contratação é registrar preços para eventual Contratação de Empresa

especializada em Locação de Veículos (carros e Embarcação), para atender às necessidades da

Câmara Municipal de Santarém, conforme quantitativos contidos nos autos'

O quantitativo posto foi definido levando em conta as necessidades que tem se apresentado

na rotina da administração da Câmara, bem como nas atividades de seus ParlamentaÍes' A 5u

comissão desta casa, por exemplo, no exercício de suas funções tem ocupado os veículos de

propriedade da casa impedindo que as atividades administrativas sejam desempeúadas de forma

satisfatória e vice-versa. Levando-se em consideração que a casa possui atualmente 21

parlamentares com atividades em diversos locais do município, locais estes que só são acessados

em veículos do tipo camiúonete traçada ou por meio de transporte fluvial'

Quantoautilizaçãodosveículosparaatividadesparlamentares,estaocorrepelofatodea

verba indenizatória estar suspensa por decisão liminar contida nos autos processuais de número

0802211-14.2020.8.14.0000, deste modo, pela relevância e essencialidade das ações dos

vereadores, a administração tem cedido seus veiculos quando, de forma j ustificada, há solicitação'

Desta forma, se tem a demonstração de uma demanda com certa dificuldade para se
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quantificar com exatidão, por isso opta-se pelo Sistema de Registro de Preços

para atendimento do solicitado.

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que

tratam a Lei n" 10.520/02 e o Decreto n" 10.024119, por possuir padrões de desempeúo e

características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado. A opção pela adoção do

Sistema de Registro de Preços (SRP) deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos

princípios da eÍiciência e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à

Administração, reduzindo a quantidade de licitações, por registrar preços e disponibiliáJos por

um ano, em Ata, paraquando surgir a necessidade, executar o objeto regisüado, sem enüaves

burocráticos, etc. Assim, enquadra-se no Decreto no 7.89212013, artigo 3o, inciso IV:

"Art. 3'O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas

seguintes hipóteses:

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível deJinir

previamente o quaníitstivo a ser demandado pela Ádministração; "

(J

A contratação a ser licitada trará beneficios diretos e indiretos a população, e nos darão

condições de continuarmos nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços do poder

legislativo municipal em geral, como o atendimento a população e serviços intemos.

A solicitação para Registro de Preços, ao nosso ver é a melhor opção para as aquisições

futuras, no âmbito do objeto em quesüio. Considere-se taÍnbém o fato de as aquisições serem feitas

sempre visando atender demandas, evitando-se comprometer o orçamento sem o devido uso'

Previsto no art. 15, inciso II, da Lei de Licitações (Lei n" 8.666/93), como procedimento a

ser utilizado preferencialmente paÍa Írs compÍÍ§ efetuadas pela Administração Públic4 o Sistema

deRegistrodePreços(SRP)éumconjuntodeaçõespararegistroformaldepreçosrelativosà

prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras' Ou seja' por meio do SRP' o

ôrgáo realizauma cotação de valores de determinados serviços ou produtos a serem contratados

posteriormente atendendo ao requisito do melhor preço registrado'

UmadasvantagensdaadoçãodosistemadeSRPéofatodaexistênciadefacultatividade

na aquisição do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir

conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos

recursos disponíveis.

outrossim, atraves da análise do § 6", AÍt. 15 da Lei 8.666193, afere-se outra enorme

vantagemdaadoçãodoSRP,qualseja,apossibilidadedequequalquercidadãopodeimpugnaro
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vigentes no mercado, o que minimiza os riscos de fraudes nas contratações de objetos comuns,

com preços exorbitantes.

Ademais, no momento de assinatura da ata, a Administração não necessita ter

disponibilidade de recursos, bastando que isso ocorra apenas quando da celebração do contrato ou

instrumento equivalente, garantindo-se assim uma prontidão na aquisição dos produtos desejados.

Outro fator positivo é que através da adoção do SRP evita-se a multiplicidade de licitações

repetitivas, contínuas e seguidas, com a finalidade de aquisição de um mesmo objeto, ou objetos

semelhantes, estabelecendo-se assim uma rotina aperfeiçoada da atividade licitatória" em

obediência aos Princípios da Eficiência e Economicidade,

Alem disso, a adoção do Sistema de Registro de Preços permite um aumento na

competitividade, porquanto permite a participação das pequenas e médias empresas nas Licitações,

devido à possibilidade de parcelamento das compras, obras e serviços a seÍem entÍegues'

Assim, ..a adoção do sRP determin4 com absoluta certeza, flagrante economia, além de

ganho em agilidade e seguÍança, com pleno atendimento ao principio da eficiência, recentemente

elevado a princípio constitucional da Administração Pública". (BITTENCOURT, 2003, p. 48).

sendo assim, a adoção do sistema de Registro de PÍeços tem se mostrado demasiadamente

vantajosa, visto que, além de dar celeridade ao processo de contratação de bens e serviços, está

estritamente ligada aos Princípios basilares da Administração Pública, o que gaÍante a probidade

nas contratações.

o Poder Público desenvolve atividades para dispor o bem-estar de seus jurisdicionados'

Isso tudo se presencia na órbita de atos que traduzem a sua finalidade' De igual modo, sabemos

que o Estado ou exerce atividades destinadas a perseguição de seus objetivos institucionais ou

históricos, com execução de forma direta" ou socorrendo-se ao serviço rcalizado por terceiros, o

particular.

A§empÍesasaseÍemcontratadaspaÍaestefimdevemobservarasrecomendaçõesdo

instrumento convocatório, bem como as suas particularidades'

AaquisiçãodoobjetoserárealizadaatravésdelicitaçãonamodalidadePregãoEletrônico

SRP'ficandosobaresponsabilidadedaCâmaraMunicipaldeSantarématravésdoNúcleoTécnico

de Licitações, a tealizaçáo do ceÍame'

4. Detalhamento do Objeto
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5. Vigência, Entrega e Critérios de Aceitação do Objeto.

5.1 O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses' contados a Partir da

homologação.

S.2oprazodeentregadosveículoseembarcaçãoseráde24(vinteequatro)horas,contadosa

partir da requisição emitida pelo setor competente da CMS' em remessa (única ou parcelada)'

no local indicado na requisição'

5.3Aembarcação(lancha)deveráserentregueemperfeitoestadodeoperacionalidadeecom

tripulação adequada para navegação, bem como, com documentação em conformidade e requisitos

adequados aos exigidos neste termo de referência'

à

ITEM

VAL.

UNIT,

MÉDIo

R

TOTAL

MÉDIo

UNID
QTD/

ANO

Àíés l2

0l Veiculo tipo cominhonele,04 porl^s. cabine dupl4 motor no

mínimo 2.2 turbo - Mecânica, ano/modelo 2019D020,

capacidade para 5 passageiros, combustível à diesel, traçâo 4 x

4, ar condicionado, direção hidráulica, vidro eléfico, trava

elétrica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos

os itens de segurança exigido pelo DENATRAN, juntamente

com o CRV (Certificado de regisuo de Veículos).

Mês t22

01 yelculo tipo passeio leve,04 poÍlas, motor com potência

mínima de 1.0 cilindradas, ano/modelo 2018/2019, capacidade

para 05 passageiros, combustivel gasolina./álcool, direção

hidráulica, ar condicionado, seguÍo total, quilometragem livre,

equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo

DENATRAN, juntamente com o CRV (certificado de r€gistro

de veículos).

t00Diárias

0l Lancha do tipo expresso, Para atender as necessidades

paÍlamentares e administrativa da Câmara Municipal de

Santarém para Região de Rios (Arapiuns, TapajÓs, Várzea e

Lago Crande/Arapixuna), motor de 90 a 150 HP com as

seguintes descÍições: capacidade para l0 passageiros, a

gasolina, devidamente equipada e tripulada. A embarcação

deverá atender todas as normas da autoridade maritima

§ORMAM).Combústivcl por conta dâ Cortrstads'

3

R§TOTAL
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5.4 A entrega dos veículos será integral e rigorosamente de acordo com as especifi da

respectiva proposta e do Termo de Referência, e de acordo com a requisiçãoexpedida pelo Setor

Competente da CMS que indicará o item, quantitativo e local de entrega e demais dados

necessanos;

5.4.1 Os veículos deverão ser entregues limpos e higienizados, com todos os equipamentos de

seguÍança e dirigibilidade, documentação de porte obrigatório exigidos pelo DENATRAN:

5.4.2 Seguro total do veículo, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo Denatran,

juntamente com o CRV (certificado de Registro de Veículos).

5.5 O local de entrega dos veículos será na sede da câmara Municipal de santarém, Avenida

Dr. Anysio Chaves, 1001 - CEP.68.030.290 - Santarém-Pará.

5.6 Os serviços serão recebidos e a documentação conferida pelo responsável pelo

acompaúamento e fiscalização do contrato que fará a verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na pÍoposta.

5.7 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na pÍoposta, devendo ser substituídos no

prazo de 24H (vinte e quatÍo horas), a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuizo da aplicação das penalidades'

5.8 Os serviços serão considerados efetivamente prestados, após a constatação da qualidade e

consequente aceitação.

5,9 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada Éprejuízos resultantes da incorreta execução do conrato'

5.l0AContratadaéobrigadaarepaÍrr'corrigir,remover,reconstruirousubstituir,àssuas

expensas, no total ou em parte, o objeto em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados'

6. Obrigações da Contratada

6.1 O prazo para execução do objeto licitado será de 12 (doze) meses a contaÍ da data de

assinatura do contrato, e do recebimento do Empeúo, Requisição ou documento similar;

6.2ACoNTRATADAcompromete-seeobriga.seacumpriroestabelecidonestetermode

referência;

6.3 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas' diretas e indiretas' decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

6.4 A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação peúinente direta
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ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo;

6.5 A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza,

causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo,

isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventua possam surgir, ainda que

tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou

jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

6.6 Fica expressamente estipulada que não se estabelece por força do estabelecimento neste

termo de referência, qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da

CONTRATADA;

6.7 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes ao fiel

cumprimento do objeto a ser licitado, tais como saláLrios, encargos sociais, previdenciários,

trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição

e outÍos beneficios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não

transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto

do Contrato;

6.8 Respeitar as noÍrnas e procedimentos de controle e acesso à dependências da

CoNTRATANTE, manter os seus empregados identificados por crach4 quando no recinto da

CoNTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado

inconveniente à boa ordem e à normas disciplinares da CONTRATANTE;

6,9 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato'

sujeitando-se à ampla e irrestrita frscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e

atendendo às reclamações formuladas;

6.10 Manter, durante a prestação do objeto deste Termo, em compatibilidade com as obrigações

a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6'11 Utilizar o objeto licitado Lanch4 em bom estado de conservação, observando o registro no

órgão oficial;

6.12 Cumprir os horarios de execução do objeto a ser licitado' estabelecidos pela

CONTRATANTE.

ó.13 Atender as demandas da CMS com embarcação de sua propriedade, em perfeito estado de

conservação, limpeza e segurança, na forma prevista na legislação que rege as matérias' assim

como, obedecidas todas as normas emanadas do Poder Público;

6.|4Promoverprogramademanutençãopreventivaecorretivadosbensqueficarãoàdisposição

da CMS, nos períodos contratados/solicitados;
23
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6,15 Manter, por sua conta e em vigênci4 seguro total dos bens que serão utilizados pela CMS,

para casos de avarias por colisão, roubo, fuÍo, incêndio ou perda total dos mesmos e contra danos

pessoais a terceiros;

6.16 Arcar com as despesas de lubrificação, peçÍls e outros necessários ao bom desempenho dos

bens que serão disponibilizados duÍante a vigência do contrato (dos serviços a serem realizados),

bem como, fornecer combustível para uso da lancha, item 03.

6.17 Promover a imediata substituição do bem por outro igual ou similar, em czuios de avarias

por colisão, roubo, furto, incêndio ou perda total;

6.f8 Disponibilizar os bens a partir da vigência do contralo, quando solicitado;

6.19 Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa decorrentes de suas obrigações contratuais;

6.20 Responsabilizar-se por quaisquer p§úzos ou danos causados à cMS ou a terceiros, por

ação ou omissão da CONTRATADA, em decorrência da execução dos serviços contratados. Na

hipótese de ser a CMS, o prejudicado, fica este autorizado a descontar, dos pagamentos devidos à

CoNTRATADA, o valor correspondente ao(s) prejúzo(s) ou dano(s) causado(s), garantida prévia

defesa;

6.21 O contratado estará dispensado de fornecer alimentação'

6,22 As despesas de mão de obra, transporte, peças e equipamentos decorrentes de manutenção

da embarcação no local da operação/missão, conerão por conta da CONTRATADA'

6.23ACoNTRATADAcompromete-seeobriga.seacumpriroestabelecidonesteTermo;

6.24 A,CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

6.25ACoNTRATADAseráresponsávelpelaobservânciadetodalegislaçãopertinentedireta

ou indiretamente aplicável ao objeto deste Tenno;

6,26 A CoNTRATADA sera a única responsável por danos e prejuízos' de qualquer naturezâ,

causada a CoNTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo'

isentando a cONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que

tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas ffsicas ou

jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

6.21 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fomecimento do objeto

deste Termo qualquer relação de empÍego entre a CONTRATANTE e os empregados da

CONTRATADA;

6.2SACoNTRATADAseresponsabilizaportodasasdespesasdecorrentesdoobjetodeste

Termo, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de

24
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acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros beneficios ex idos. A

inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE

à responsabilidade porseu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

6.29 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da

CONTRATANTE;

6.30 Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da

CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

6.31 AcataÍ todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do confrato,

sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e §;
atendendo as reclamações formuladas;

632 Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo, em compatibilidade com as

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

633 Não tÍansferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato.

6.34 Possuir certilicacâo diei do CNPJ da Dresa. Dara assinatura dos contrâtos e

itivos ue vle asu rdaco ta o

635 Cumprir outras obrigações previstas no código de Proteção e Defesa do consumidor (Lei

n'8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público'

636 Fomecer os itens solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos

órgãos competentes;

6.11 Será considerada recusa formal da contratada a não entrega/prestação do objeto no prazo

estabelecido,2  (vinte e quatro) horas, salvo por motivo de força maior ou caso fortúto' assim

recoúecido pela CONTRATANTE;

6.38 Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo estabelecidos pela

CONTRATANTE.

6.39 DA EMBARCAÇÃo (Lancha):

6.39.1 Serão executados aüavés de diiírias, conforme a necessidade e calendiírio, onde seni' avisado ao

contratado, com no mínimo 24 horas ante§'

6.39.2Entende-sepor..diiiria,'operíodode24horas(0ldia)apartirdomomento(horárioedata

determinados) do início do serviço'

6.39.3 A operação da embarcação será em consonância com a legislação vigente' cabendo a

Contratadaviabilizarasuaoperaçãosobcondiçõeseprincípiosestabelecidosnestetermode
25
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6,39.4 O acionamento da Contratada será efetuado por responsável designado pelo Contratante,

que encamiúará Ordem de Serviço com no mínimo 2 (dois) dias antes do inicio do serviço. Na

Ordem de Serviço deverá constar a data de inicio e término pÍevisto, horrí.n'io de saída, responsável

pela viagem e telefones de contato.

6.39.5 O Contratante realizará a vistoria para constatação dos itens e configurações especiÍicadas

neste objeto, através de ato formal, antes do início das viageníserviços a serem prestados.

6.39.6 Da Manutenção e/ou substituição da Embarcação.

6.39,7 A embarcação deverá estar em dia com o programa de inspeções, manutenção preventiva

corretiva e revisões de componentes, estabelecidas por meio de normas-padrão do setor marítimo,

devendo estes serviços ser executados por oficina homologada ou autorizada pelos órgãos

competentes, assim como atender todos os requisitos de operação e manutenção estabelecidos pela

legislação em vigor, principalmente no que se prescreve, mas não se limitando aos Registros dos

Fabricantes e da Marinha do Brasil, quando aplicáveis.

6.39.8 Substituir a embarcação locada que apresente problemas técnicos ou mecânicos que

prejudiquem ou inviabilizem o seu uso rotineiro ou ainda representem risco aos tripulantes ou

passageiros no prazo máximo de 2 (dois) dias, de maneira a evitar a descontinuidade dos serviços

prestados.

6.39.9 Durante as manutenções, caso seja necessário que a embarcação em queslão peflnímeça

indisponível pam prestação do serviço por pr.vo superior a 10 (dez) dias, a contratada terá que

substituiJa por outra do mesmo modelo licitado, no prazo de 5 (cinco) dias'

6.39.10Quandoaequipenãoestiveremcampoeemcasodeacidenteouincidentefluvial

que resulte em indisponibilidade definitiva da embarcação locada, a contratada terá que substituí-

laporoutradomesmotipo,conformeespecificações,ouporsimilar,desdequeaceitopelaCâmara

Municipal de Santarém.

6.39.llAssubstituiçõesdequetratamosltensanterioresserãosemônusadicionalparaa

cMS, inclusive relativo ao translado da embarcagão substituída entre a base operacional da

empresa até a local da substituição'

6.39.12 O ContÍatante poderá as suas custas, contratar empresa especializada para realizar

inspeções sem o Prévio aviso.

6.39.13 A Contratada deverá manter os livros de manutenção e controle da embarcação

(quando aplicável) a disposição do Contratante, sendo que os lançamentos serão realizados por

mecânicos habilitados da Contratada'
26
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Deverá ser realizada pela Contratada diretamente ou mediante subcôttráto a6.39.14

manutenção (mão de obr4 peças e equipamentos) que a embarcação necessitar, sem ônus para o

Contratante.

6.39.15 As despesas de mão de obra, transporte, peças e equipamentos decorrentes de

manutenção da embarcação no local da operação/missão, correrão por conta da Contratada.

6.39.16 Quando necessário, à custa com deslocamento de mecânico até o local onde se

encontÍa a embarcação, conerão por conta da Contratada.

6.39.17 Caso a embarcação esteja em operação e ocorra pane, a Conüatada deve garantir

reposição de uma Embarcação de mesmas caracteísticas no local onde se encontrar a embarcação

com problemas.

639.f8 Salvo determinação do Contratante, a embarcação substituta poderá ser conduzida

a outro local que não seja o mesmo onde ocoÍreu a pane.

6.39.19 A tripulagão será composta unicamente pelo comandante. O Comandante deverá

estar devidamente habilitado para o exercício da função.

6.39.20 O comandante da embarcação deverá possuir todas as habilitações técnicas e de

saúde exigidas pela Marinha do Brasil, para o tipo de missão/operação a ser efetuada pela

Contratada no contrato firmado com a CMS.

6.39.21 A Contratada será responúvel pelo pagamento da tripulação, sendo responsável por

eventuais encargos trabalhi stas.

6-39.22 A embarcação deveú ser de propriedade da CONTRATADA não sendo permitido

a sublocação.

6.39.23ACONTRATADAdeveráforneceràCoNTRATANTEparafinsde
contratação e assinatura do contrato: acervo fotogriáÍico da embarcação; cópia da cIR-

cademeta de Inscrição e Registro do marítimo condizente com o tipo da embarcação a ser

conduzida; informação de marca, modelo, ano e inscrição da embarcação a ser utilizado no serviço

contratadol documentação da embarcação devidamente regularizada junto a MARINHA;

6.39.24ACoNTRATADAobriga.seaexigirefiscalizaracondutadedirigirdeseu
marítimo, de forma a manter a segrrÍrnça dos passageiros, quanto aos niveis de segurança e

velocidade, acatando as reclamações levadas ao seu coúecimento. Neste caso, tomará as

providênciasnecessáriasparaaregularizaçãodasituaçãoenãorepetiçãodosfatosquegeraremas

reclamações,sobpenaderescisãounilateraldocontrato,nostermosdaLeiFederalS66619S'

6.40 DOS VEÍCULOS:

6.40.1 Todos os veículos deverão ser de propriedade da GoNTRATADA sendo vedado a sublocação'

27
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lubrificantes6.40.2 Realizar toda a manutenção preventiva e coÍretiva (incluindo troca de pneus e

quando necessrírio) de forma periódica nos veículos locados, de forma que não interrompa os

serviços de locação a CONTRATANTE. Em caso de haver necessidade de intemrpção da locação

nos horiírios de expediente da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá disponibilizar outro

veículo em substituição observando sempÍe as características e condições contratuais, sem

qualquer ônus adicional a CONTRATANTE;

ó.40.3 A Contratada estrí obrigad4 em cÍlso de pane em via pública e/ou outro lugar em proceder

o serviço de reboque para remoção do veículo, disponibilizando desdejá outro veículo em perfeito

estado de funcionamento observando sempre as características e condições contratuais, sem

qualquer ônus adicional a CONTRATANTE;

6.40.4 Responder por todos os ônus referentes à segurÍrnça e seguro dos veículos, para a prestação

do serviço ora contratado, que veúam a incidir sobre o presente contÍato;

6.40.5 Garantir a regularidade dos veículos junto ao DENATRAN e demais órgãos responsáveis

pelo trânsito, assumidos a responsabilidade por eventuais ações e/ou qualquer reclamação, de modo

à indenização, quando não for culpa ou negligencia do condutor.

6.40.6 Os veiculos deverão ser de propriedade da CONTRATADA e deverão ser entregues limpos

e higienizados, com todos os equipamentos de segurança e dirigibilidade, documentação de porte

obrigatório exigidos pelo DENATRAN, sob pena de rejeição de uso;

6.40.7 Proceder à lavagem semanal dos veículos sem qualquer ônus à GoNTRATANTE, devendo

realizar em comum acordo com o agendamento para sua execução;

6.40.8 Em caso de acidente de trânsito com algum veiculo locado, proceder o acionamento do

seguro (independentemente de culpa do condutor designado pela contratante) após a comunicação

por parte da coNTRATANTE, auxiliando no que for necessário. Em caso de indisponibilidade do

veículo, proceder a sua substituição observando sempre as caracteísticas e condições contÍatuais,

sem qualquer ônus adicional a CONTRATANTE'

7. Obrigações dâ Contratante

7.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municiPais

direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo'

T.2.Responsabilizar.sepelalavraturadorespectivocontratoouinstrumentoequivalente,com

base nas disposições da Lei n'. 8.666/93 e suas alterações'

7.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução'

T.4.Processareliquidarafaturacorrespondente,atravésdeordemBancáriadesdequenãohaja
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fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR

7.5. Rejeitar, no todo ou em paíe, o(s) serviço(s) entregue(s) fora das especificaçõesdeste Termo

de Referência.

7.6. Receber os serviços de acordo com as disposições deste Termo.

7.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apÍesentada com o objeto

entÍegue.

7.8. PrestaÍ quaisquer esclarecimentos que veúam ser formalmente solicitados pela Contratada

e pertinente ao objeto.

7.9. Zelar paruque durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por

paÍe da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na prestação.

7.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execuçãodo contrato, fixando prazo para sua correção'

7.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela GoNTRATADA, por intermédio

de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações,

notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em

registro próprio as ocorrências da relação contratual.

8. Gestão e Fiscalização

8.1. A fiscalização e acompaúamento da execução do ContÍato serão realizados por Fiscal do

contrato, o servidor Marcelo Teixeira Dourado, servidor público, Matícula n" 120632-0'

designada pelo órgão solicitante como FISCAL TITULAR e o servidor Manoel Neves Filho'

servidor pública, Matrícula n. 040239-?, designada pelo órgão solicitante como FISCAL

SUBSTITUTO.observando-seasdisposiçõescontidasnoartigo6TeparágrafosdaLei8.666/93'

cabendoJhes dentre outÍos observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei

n" 8.666193, cabendo dentre outros::

a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;

b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para

regularização das falhas ou defeitos observados;

c) Levar ao coúecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua

competência;

d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos' designados Por escrito, ou obter da

Administração,tempestivaÍnente,todasasprovidênciasnecessáriasaobomandamentodeste
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Contrato e anexar aos autos do processo conespondente cópia dos documentos e

compÍovem essÍrs solicitações de providências;

e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as

ocorrências de indisponibilidade;

f) Encamiúar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias

relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

s) O acompaúamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da

CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao

CONTRATANTE, responsabilidade solidríri4 inclusive peÍante terceiros, por quaisquer

inegularidades ou danos na execução do serviço contratado.

h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representântes do CONTRATANTE,

encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser pÍontamente atendidas pela

CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito'

i) Pam a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompaúamento e fiscalização, observarão

se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de

todas as condições impostas no instrumento contratual.

1) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados

da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados'

k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter pÍeposto aceito pela

Administração do Contratante, para represenú-lo sempre que for necessário'

9. DotâçãoOrçamentária

9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária

própri4 prevista no orçamento da câmara Municipal de santarém, serão informadas na assinatuÍa

do contrato.

g.2. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentarig que

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme dispõe

o aÍigo 7o § 2o do Decreto Federal no 7.89212011'

10. Pagamento

10.r. O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias' contados a Partir do

ue

recebimento da Nota Fiscal ou FatuÍa, através de ordem bancriria, para crédito em banco, agência
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ou sendo a defesa considerada improcedente'
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050
e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

10.2. Banco: _, Agência: no. _ Conta Corrente: no_

103. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.

10.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acomparürada da comprovação da

regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei no 8.666, de 1993), constatada por meio de

consulta online aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF.

10.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de inegularidade do fornecedor

CONTRATADO, deverão seÍ tomadas as providências pÍevistas no do art. 3 I da Instrução

Normativa n' 3, de 26 de abril de 2018.

10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,

oq aind4 circunstância que impeça a liquidação da despes4 como, por exemplo, obrigação

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplênci4 o pagaÍnento ficaní

sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regulari zaçáo da situação, não acarretando

qualquer ônus para a CONTRATANTE.

10.7. será considerada data do pagamento o dia em que constÍ[ como emitida a ordem bancária

para pagamento.

10.8. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será rea|izada consulta onJine aos sítios

eletrôúcos oficiais ou ao SICAF para verificar a manutenção das condiçôes de habilitação exigidas

no edital.

10.9. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF' a situação de

irregularidade da G0NTRATADA, seÉ providenciada sua notificação, por escrito, para que, no

prazo de5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou' no mesmo pr zo' apresenÍe sua defesa' O

prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual período' a cntério da CONTRATANTE'

10.10. previamente à emissão de nota de empeúo e a cada pagamento, a Administração deverá

realizar consulta ao sICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em

licitação,noâmbitodoórgãoouentidade,proibiçãodecontrataÍcomoPoderPúblico'bemcomo

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art' 29' da Instrução Normativa n' 3' de

26 de abril de 2018.

10.11. Não havendo regularização

..NTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

frscalquantoàinadimplênciadaCONTRATADA,bemcomoquantoàexistênciadepagamentoa

\_
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ser efetuado, paÍa que sejam acionados os meios pertinentes e necessá.rios pari o

recebimento de seus créditos.

10,12. Persistindo a inegularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à

CONTRATADA a ampla defesa.

10.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente.

tt. R""jm
11.1. CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que o preço contratado permanecerá

irreajusúvel durante 12 (doze) meses a partir da data de apresentação da proposta vencedora da

licitação. Após este prazo, caso haja um termo aditivo, o preço podeÉ ser reajustado usando como

parâmetro o Índice Geral de Preço (IGP) calculado pela Fundação Getulio Vargas'

11.2. Garante-se o direito à revisão do contrato, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio

econômico-financeiro, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em

caso de força maior, caso fornrito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinríria

e extracontratual, nos termos da Lei no. 8.666193 e alterações posteriores, mediante devida

justificativa escrita e fundamentada.

1I.3. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

11.4. No interesse da Administração do cONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste

contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),

conforme disposto no artigo 65, paÍágrafos 1'e 2', da Lei n" 8'666/93'

11.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos

ousupressõesquesefizeremnecessários,atéolimiteoraprevisto'calculadosobreovaloraser

contratado.

11.6.Neúumacréscimoousupressãopoderáexcederolimiteestabelecidonestacláusula'salvo

as supÍessões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes

12. Penalidades e Sanções Administrativas

12.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contradi tório e a amPla defesa" as

penalidades conforme a seguir:

l2.2.t3.2.Aempresaque,convocadadentrodoprazodevalidadedasuaproposta'nãocelebrar

o contrato ou assinar a At4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar

documentação fals4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto' não mantiver a proposta'
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falhar ou fraudar a execução do contrato, compoÍar-se de modo inidôneo ou cometer fra

ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Santarém - PA

e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unihcado de Fomecedores (Sicaf), pelo prazo

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais

123. Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei no. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial

das condições estabelecidas neste instrumento, a Câmara Municipal podeni garantida a prévia

defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua

notificação, aplicar, sem prejuizo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

I Advertênci4 por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui

constantes;

II Multa compensatória./indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o

valor contratado;

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrataÍ com a Câmara

municipal de Santarém, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública enquanto

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a coNTRATADA

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base no inciso anterior.

12.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa' a

esta será aplicada multa moratória de o,5oÁ (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato

ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limi tada a l}Yo (dezpoÍ cento) do valor inadimplido'

l2.S.ovalordamultaaplicad4tantocompensatóriaquantomoratória,deveráserrecolhidoa

CâmaraMunicipaldesantaÍém,dentrodoprazode5(cinco)diasúteisapósarespectiva

notificação.

12.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior' a multa será descontada por

ocasiãodopagamentoposterioraserefetuadopelaaCâmaraMunicipaldeSantarémoucobrada

judicialmente.

12.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeit4 ainda" no que couber, as demais

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei rf 8'666193 '

,Do
*§
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I3. FI.]NDAMENTO LEGAL
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13.1 Lei n".8.666/93, atualizada:

13.2 Lei n" 10.520 de 17 /0712002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

l3.3Decreto n" 10.024 de 20 de setembro de2019.

l3.4Decreto n'7.892 de 23 dejaneiro de 2013.

l3.SDecreto 70612021.

14 DA LOCALTZ^ç^O DO MUNrCÍprO DE SANTARÉM

14.1 E sede da Região Metropolitana de Santarém, o segundo maior aglomerado urbano do Pará.

Pertence à mesorregião do Baixo Amazonas e a microrresião de mesmo nome. Situa-se na

confluência dos rios Tapajós e Amazonas. Localizada a cerca de 800 km das metrópoles

da Amazônia (MAtaus e Belém), é coúecida poeticarnente como "Pérola do Tapajós".

14.2 O acesso se dá de três formas: Transporte aéreo, terrestÍe e hidroviário, sendo o hidroviiário o

mais utilizado em decorrência da rede hidrográfica.

14.3 O transpode aérça é realizado através de voos diiá.Lrios por aeronaves de diferentes dimensões.

Aeronaves a jato de grande porte levam aproximadamente uma hora de viagem até as cidades

de Belém e Manaus, se estendendo, a partir das mesmas, para outras regiões do país

nordeste centro-oeste, sul, sudeste) e exterior.

14.4 Por via terrestre o acesso ate a Capital do Estado é possivel através da BR-163 (Rodovia

Federal santarém-cuiabá), ligando santarém ao município de Rurópolis, com 229 km de estrada

cruzando a partiÍ daí a BR-230 (Rodovia Transamazônica), percorrendo 90 km até o município

de Placas, passando por diversos municipios (uruará, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Belo

Monte, Anapu, PAçaiê, Novo Repartimento) até chegar em Tucuruí via BF.'422, em seguida

percorre os municíPios de Breu

Branco, Goianésia, Tailândia, Moju, Abaetetuba, Barcarena, Ananindeua, para finalmente

alcançaraBR-3l6,eacidadedeBelém,atravésdeliúasregularesdeônibus'

14.5 A modalidade hidroviária é o mais importante meio de locomoção de passageiros e

trânspoúe de cargas devido à existência dos vários rios que formam a rede hidrográÍica

(Amazonas, Tapajós, Arapiuns, Curul-Un4 Moju e Mojuí) e desempeúa importante papel na

economia local. Embarcações de médio porte fazem a navegação fluvial para as cidades de Belém

(Pará), Manaus e Macapá. As embarcações de grande porte fazem a navegação de longo curso' De

santarém para a capital do Estado, via fluvial, são 880 quilômetros de distância e para Manaus são

756 quilômetros.
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15.1. Declaramos que este Termo de Referência esüí de acordo com a Lei n" 8.666/93, Lei n'
10.024n019, e legislação em vigor.

DaÍa: 1910712021 DaÍa:19/0712021

Solicitado por: Autorizado por:

Liberal Cunha Ronan u Liberal Lira Júnior

Cômara Municipal de

\
\

e
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Port. N' 003/202 I -DAF-DRH

Presidente

Santarém
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