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CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA
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Senhora Secretária,
Considerando a necessidade de realização desserviços de
limpeza das ruas, retirada do lixo domiciliar, entre outros, na zona
urbana e na zona rural do município de Santa Izabel do Pará e a frota
atual desses veículos e máquinas na secretaria é insuficiente e não
consegue atender a demanda.
Considerando ainda, que a cidade tem sérios problemas
relacionados a coleta de lixo e entulhos, e ainda, bueiros que entopem
frequentemente, é extremamente justificável a necessidade da
contratação dos veículos e maquinário pretendido, pois a população
tem que receber a prestação dos serviços essenciais, os quais não
podem ser paralisados.
Considerando que a demanda de veículos apresentada irá
atender a área urbana e a zona rural, e por se tratar de serviços
essenciais, no momento, a solução encontrada é a contratação em
questão.
Solicitamos portanto, a viabilidade de contratação de empresa
para Locação de Veículos pesados e máquinas, a fim de atender as
necessidades desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Certos do atendimento desde já agradecemos.
Atenciosamente,
JORGE ANTONIO SANTOS Assinado de forma digital por
BITTENCOURT:43040489 JORGE ANTONIO SANTOS
BITTENCOURT:43040489291
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Jorge Antônio Santos Bitencourt
Secretário Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
1.1 – O presente Termo de Referência tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS, com
condutor, quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, afim
atender a demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para o
período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações, quantidades
e exigências constantes neste termo de referência. Conforme ANEXO I
2 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 – Há a necessidade de se contratar os serviços de locação de
veículos pesados e máquinas pois a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
é responsável pela limpeza das ruas, retirada do lixo domiciliar, entre
outros, na zona urbana e na zona rural do município e a frota atual desses
veículos e máquinas na secretaria é insuficiente e não consegue atender a
demanda.
Ademais, considerando que a cidade tem sérios problemas
relacionados a coleta de lixo e entulhos, é extremamente justificável a
necessidade da contratação dos veículos e maquinário pretendido, pois a
população tem que receber a prestação dos serviços essenciais, os quais
não podem ser paralisados.
Considerando que a demanda de veículos apresentada irá atender a
área urbana e a zona rural, e por se tratar de serviços essenciais, no
momento, a solução encontrada é a contratação em questão.
3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 – A prestação dos serviços observará ao seguinte:
a) A Solicitação dos veículos será feita através de solicitação do órgão
competente, descriminando hora, dia, mês de acordo com a necessidade
mensal do solicitante.
b) Não será admitida cobrança de taxa de serviço.
c) A CONTRATADA deverá incluir no valor proposto a cobertura de seguro
contra acidentes, inclusive para terceiros.
d) Os veículos devem conter todos os itens e equipamentos exigidos pelo
CONTRAN e DENATRAN.
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e) As manutenções preventivas e corretivas dos veículos serão realizadas
por conta da contratada, considerando o disposto no manual do veículo.
f) A CONTRATADA deverá disponibilizar um veículo reserva para cada item,
na sede do município de Santa Izabel do Pará, que esteja em condições de
substituir os veículos em operação, em caso de pane, defeitos e outros
problemas, no máximo em 02 (duas) horas após a comunicação, sob pena
de ser descontado o (s) dia (s) parado (s).
g) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente
objeto.
h) A CONTRATADA responsabiliza-se pelo pagamento das infrações de
trânsito ocorridas por deficiência do veículo.
i) Todos os veículos deverão ser obrigatoriamente registrados e licenciados
no Estado do Pará/DETRAN/PA.
j) A CONTRATADA deverá manter um representante na sede do Município
de Santa Izabel do Pará, para ser o responsável para tratar e dar soluções
a todas as demandas e necessidades referentes ao contrato.
k) A aceitação do objeto está condicionada nas condições mínimas deste
termo de referência.
l) Os serviços serão efetuados de acordo com a necessidade mensal do
órgão, a partir da assinatura do instrumento de contrato conforme o caso,
não se admitindo recusa da parte deste.
m) O controle dos serviços será efetuado com base nas requisições citadas
no subitem acima, devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora
do serviço, identificação do local, especificação do serviço, bem como à
identificação e assinatura do setor competente, sendo que uma via ficará
em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade
Administrativa.

4 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. – Realizar os serviços para os quais foi contratada de acordo com
o estabelecido neste TERMO DE REFERÊNCIA e em observância às
recomendações aceitas pela boa técnica e às normas e legislação;
4.2. – A realização do serviço exigirá que os veículos estejam em
perfeitas condições de uso, oferecendo o máximo de segurança aos
motoristas e a população;
Página 2 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
4.3. – Os chamados relativos à troca dos veículos serão feitos pelo
Contratante, por escrito, por correio eletrônico ou por telefone, obrigandose a empresa a atendê-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
Vale ressaltar que, independente da situação vivenciada é de inteira
responsabilidade do Contratado garantir o deslocamento dos veículos à
cidade de Santa Izabel do Pará.
4.4. – Os veículos locados serão objeto de vistoria, anotando-se na
“Ficha de Vistoria” todas as observações sobre seu estado, por ocasião de
sua entrega e devolução
4.5. - Os veículos serão entregues rigorosamente dentro das normas
e exigências estabelecidas pela legislação específica vigente e demais
definições/especificações constantes da Proposta Final, responsabilizandose a CONTRATADA pela segurança, adequação dos equipamentos utilizados,
bem como atender as instruções emanadas da administração e julgadas
necessárias à eficiência dos serviços.
4.6. – Competirá a SEMMA, proceder com o acompanhamento,
controle e fiscalização da entrega dos veículos e prestação dos serviços.
4.7. – Os veículos serão recebidos, provisoriamente, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações
detalhadas, cabendo esse exame a técnico credenciado do setor de
transportes (art. 73, inciso li, alínea "a", da Lei Federal n°. 8.666/1993).
4.8. – A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará rejeitará os
veículos que estejam em desconformidade com as especificações e
exigências descritas no termo de referência ou que apresentarem
defeitos/vícios, caso em que serão devolvidos à CONTRATADA para que
sejam substituídos, sob pena de rescisão do contrato firmado e demais
sanções previstas no Edital e contrato.
4.9. – O recebimento definitivo, após a verificação de qualidade e
quantidade conforme as especificações do termo de referência, far-se-á
mediante recibo, no prazo de 30 dias contados a partir da data do
recebimento provisório.
4.10. – A CONTRATADA deverá apresentar na entrega dos veículos os
documentos de Registro e de licenciamento do mesmo, os quais deverão
ser renovados e entregues à CONTRATANTE durante todo o período de
contratação.
5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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5.1 – São obrigações da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do
Pará/Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
5.1.1 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa
cumprir suas obrigações, inclusive a plotagem com adesivos padronizados
dos veículos locados;
5.1.2 – Rejeitar os veículos cujas especificações não atendam, em
quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos constantes do Anexo I deste
Termo de Referência;
5.1.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) /Fatura(s)
da contratada, após a efetiva realização dos serviços;
5.1.4 – Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constantes de cada um dos veículos que compõem o objeto
deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
5.1.5 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que
venham a serem solicitados pelos técnicos da contratada;
5.1.6 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
5.2 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução
do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 – São deveres do contratado:
6.1.1 - Fornecer o serviço, atendidos os requisitos e observadas às
normas constantes deste instrumento e seu Anexo I;
6.1.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de
todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto deste Termo;
6.1.3 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente
estimado para a prestação dos serviços, em até 25% (vinte e cinco por
cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;
6.1.4 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes
do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas envolvendo
o deslocamento dos veículos, enquanto perdurar o contrato e garantia
oferecida pela contratada;
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6.1.5 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser
vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo
quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais
exigências legais para o exercício das
atividades;
6.1.6 - Manter, durante toda a execução do serviço, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou na minuta de contrato.
6.1.8 - Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.
6.1.9. - Todos os veículos locados deverão receber a adequada e
devida manutenção preventiva e/ou corretiva, conforme recomendações do
fabricante, sendo todos os encargos de responsabilidade da CONTRATADA.
6.1.10. - A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos
objeto da contratação será da CONTRATADA, devendo ser realizada na
periodicidade recomendada pelas respectivas fabricantes dos veículos e
constantes no Manual do Proprietário de cada veículo.
6.1.11. - A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que
necessária para substituição de um componente do veículo por desgaste
natural e será de responsabilidade da CONTRATADA.
6.1.12. - Quando for necessária manutenção corretiva dos veículos
por conta de comprovado mau uso ou ato de negligência, imprudência ou
imperícia por parte de agente da CONTRATANTE, a CONTRATADA realizará
a devida manutenção e poderá cobrar o ressarcimento devido.
6.1.13. - A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta
responsabilidade pelos veículos ora locados, desobrigando a CONTRATANTE
de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos
previamente existentes, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento
insatisfatório dos aludidos bens.
7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
7.1 - Nos termos do art. 67 Lei Federal nº 8.666, de 1993, será
designado representante para acompanhar e fiscalizar a prestação dos
serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
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com a execução e determinando o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados.
7.2. 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 Federal nº 8.666, de 1993.
7.3 - 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.

8– DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do
contrato.
8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal.
8.4. Constatando-se 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
da Contratante.
8.5. 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
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prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
8.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada verificação da
manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação.
8.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar pesquisa 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.
8.8. 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.
8.9. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.
8.10. 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.
8.11. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela máxima autoridade da Contratante.
8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista
na legislação aplicável.
9 – DO REAJUSTE
9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentação das propostas.
9.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
Página 7 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.
9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um
ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
9.4. 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 tão logo seja
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.
9.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,
obrigatoriamente, o definitivo.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
10 - DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO LICITANTE
10.1 – Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a Prefeitura municipal
de Santa Izabel do Pará, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes vencedores as seguintes sanções:
10.1.1 – Advertência, que será aplicada através de publicação em Diário
Oficial, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa
licitante apresente justificativas para o atraso, observando-se o direito
constitucional ao contraditório e ampla defesa.
10.1.2 - multa moratória no percentual correspondente a 1% (um por
cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas,
incidente sobre o valor do contrato, até a data do efetivo adimplemento,
observado o limite de 15 (quinze) dias corridos.
10.1.2.1 – A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da
inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da
obrigação.
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10.1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem não entregue,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura
Municipal de Santa Izabel do Pará, pela não execução parcial ou total do
contrato.
10.1.4 - Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha cumprido
com a obrigação assumida estará caracterizada a inexecução contratual,
ensejando sua rescisão.
10.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de
ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade
da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para a contratação ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
10.3 - As sanções previstas nos subitens 9.1.1 e 9.2 deste item poderão ser
aplicadas juntamente com as dos subitens 9.1.2 e 9.1.3, garantida a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
Santa Izabel do Pará, 08 de abril de 2022.
JORGE ANTONIO SANTOS Assinado de forma digital
por JORGE ANTONIO
BITTENCOURT:430404892
SANTOS
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BITTENCOURT:43040489291

Jorge Antônio Santos Bitencourt
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Página 9 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO I
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
PÁ CARREGADEIRA DE RODAS CAP. 08
TONELADAS (Especificação: Pá Carregadeira
de Rodas; não inferior a 8 toneladas, em bom
estado de uso e conservação). (LOCAÇÃO
DURANTE 12 MESES)
CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA TRUCK
CAP. 12M³ (Especificação: Caminhão
basculante, com capacidade de carga não
inferior 12 M³, em bom estado de uso e
conservação e todos os demais itens de
conforto e segurança exigidos pelo CONTRAN
e registrados no DETRAN, ano de fabricação
não inferior a 2010) (LOCAÇÃO DURANTE 12
MESES)
CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA CAP.
8 TONELADAS (Especificação: Caminhão
carroceria aberta, com capacidade de carga
não inferior 8 toneladas, em bom estado de
uso e conservação e todos os demais itens de
conforto e segurança exigidos pelo CONTRAN
e registrados no DETRAN, ano de fabricação
não inferior a 2010) (LOCAÇÃO DURANTE 12
MESES)
CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 19 M³
(Especificação: Caminhão basculante truck 3
eixos 6x2 com transmissão automática,
potência do motor 280 HP com itens e
equipamentos de série exigidos por lei,
legalizado para transitar em rodovias
estaduais e federais e todos os demais itens
de conforto e segurança exigidos pelo
CONTRAN e registrados no DETRAN, ano de
fabricação não inferior a 2014) (LOCAÇÃO
DURANTE 12 MESES)

QUANTIDADE
VEÍCULOS

QUANTIDADE
MESES

1

12

6

12

2

12

4

12
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5

6

CARRETA PRANCHA 3 EIXOS COM RAMPA
HIDRAULICA (Especificação: prancha reta 03
eixos, cavalo mecânico 6x2, com rampa
hidráulica pneus 11100x22 totalmente
operacional, ano de fabricação não inferior a
2010). (LOCAÇÃO DURANTE 12 MESES)
RETROESCAVADEIRA (Especificação: com
cabine fechada, tração 4x4 peso operacional
de no mínimo 6.600 kg, com potência mínima
de 85 HP) (LOCAÇÃO DURANTE 12 MESES)

1

12

1

12
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OFICIO SEMOP N', 15912022
Santa lzabel clo Pará, 06 de abril de 2022.

Ilma. Sra.
CI,AUDINE YUKARI WATANABE SASAKA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Assunto: Solicitação de Procedimento Administrativo de Abertura de

Processo

Licitatório

Vimos por meio deste, solicitar

cle Vossa Senhoria a contratação de empresa de

especializadaparaprestação de serviços de [,ocação de Veículos Pesados e Maquinas.

Há a necessiciade de se contratar os serviços cle locação de veículos pesados e
máquinas pois a Secretaria Integracla de Infraestrtltura, Obras, Urbanismo e Serviços
Públicos é responsável pela manutenção das ruas, limpeza cle bueiros, hmpeza de canais'
asfáltica'
sistemas de clrenagem, abertura de vias, vicinais, terraplenagent, manutenção
desses veículos
entre outros, na Zona urbana e fia Zonarural do município e a frota atual
e máquinas na secretaria é

insuficiente e não consegue ateuder a demanda'

Encaminhamos em anexo Termo cle Referência,patavossa apreciação.
paÍa
Aguardamos por um t"rreve parecer positivo, clado a necessidade dos serviços
a Aclministração.

Atenciosamente,

(Jrbanismo e serviços Públicos
secretário Municipã integraclo de obras,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LZ/IBF,LDO PARÁ
E
SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO
SERVIÇOS PÚBLICOS

rERMo

DE REFERÊucla.

. OBJETO

1

O presente Termo cle Referência tem por objeto a GONTRATAÇÃO DE
DE
EMPRESA ESPECIAÍ,IZADANA PIIESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
VEÍCULOS ITESADOS E UÁQIINAS, com conclutor, quilometragem livre e sem

1.1 -

fornecimento

de combustível, a Íim

atender

a

clemanda cla Secretaria Integrada de

período de 12 (doze) meses' de
Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Serviços Pirblicos, pala o
neste termo de referência'
acordo com as especificações, quantidades e exigências constantes
Conforme ANEXO I

2

- JUSTII'ICATIVA E OBJETM DA CONTRATAÇÃO
2.1

-

Háa

veículos pesados e
necessidade de se contratar os serviços de locação de

Urbanismo e Serviços Públicos
máquinas pois a Secretaria Integracla de InfraestrutuÍa, Obras,
bueiros, Iimpeza de canais' sistemas de
é responsável pela, manutenção das ruas, limpezade
asfáltica, entre outros' nazona
drenagem, abeftura de vias, vicinais, terraplenagem, manutenção
veículos e máquinas na secretaria é
urbana e fla zonarural do município e a frota atual desses
insuficiente e não consegue atencler a demanda'
relacionados, bueiros que
Ademais, considerando que a cidade tem sérios problemas
vias intrafegáveis por conta de buracos e
entopem frequentemente, bocas de lobo danificaclas,
é extremamente justificável a
lama, e vários pontos da cidade que necessitam de manutenção,
pretendido, pois a população tem que
necessidade da contratação dos veículos e maquinário
não podem ser paralisados'
receber a prestação dos serviços essenciais, os quais

Considerandoqueademandadeveículosapresentadairáatendetaâreaurbanaeazona
a solução encontradae a contratação
rural, e por Se ÍraÍatde serviços essenciais, no momento,
em questão.

3

- ESPECIFICAÇÃO Dos SERVIÇOS
3.1 - A prestação dos serviços observará

ao seguinte:
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será feita através de solicitação do órgão competente,
dos
veículos
a) A Solicitagão
descriminando hora, dia, mês de acordo com a necessidade do solicitante.
b) Não será admitida cobrança de Íaxa de serviço.

c) A CONTRATADA deverá incluir no valor proposto a cobertura de seguro contra acidentes,

inclusive para terceiros.

d) Os veículos devem conter todos os itens e equipamentos exigidos pelo CONTRAN

e

DENATRAN.

e) As manutengões preventivas e corretivas dos veículos serão rcalizadas por conta

da

contratada, considerando o disposto no manual do veículo.

0 A CONTRATADA

deverá disponibilizar um veículo reserva para cada item, na sede do

município de Santa lzabel do Pará, que esteja em condições de substituir os veículos em
operação, em caso de pane, defeitos e outros problemas, no máximo em02 (duas) horas após a

comunicação, sob pena de ser descontado o (s) dia (s) parado (s).

g) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais

e

comerciais resultantes da execução do presente objeto.

por
h) A CONTMTADA responsabiliza-se pelo pagamento das infrações de trânsito ocorridas
deficiência do veículo.

i) Todos os veículos deverão ser obrigatoriamente

registrados e licenciados no Estado do

ParálDETRAN/PA.

j) A CONTRATADA deverá manter

um representante na sede do Município de Santa Izabel

e necessidades
do pará, para ser o responsável para tatar e dar solugões a todas as demandas
referentes ao contrato.

k) A aceitação do objeto está condicionada nas condições mínimas deste termo de referência.
l) Os servigos serão efetuados de acordo com a necessidade mensal do órgão, a partir da
recusa da parte deste.
assinatura do instrumento de contrato conforme o caso, não se admitindo

acima,
m) o controle dos serviços será efetuado com base nas requisições citadas no subitem
do local,
devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora do serviço, identificagão
sendo que
especificação do serviço, bem como à identiÍicação e assinatura do setor competente,

uma

via ficwétem poder da empresa e a outra via deverá

ser entregue à Unidade

Administrativa,
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o;.3[Y:Í3i,,.,.0a de acordo com o estaberecido

"YlYRàffiii:tflffi1,1",?::

neste TERMO DE REFERÊNCIA e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica
e às normas e legislação;

- A rcalizaçáo clo serviço exigirá que os veículos estejam em perfeitas conclições

4.2.

de uso, oferecendo o máximo de segurança aos motoristas e a população;

-

4.3.

Os chamados relativos à troca clos veículos serão feitos pelo Contratante, por

escrito, por correio eletrônico ou por telefone, obrigando-se a empresa a atendê-la no prazo

máximo

cle

24 (vinte e quatro) horas. Vale ressaltar que, independente cla situação vivenciacla é

de inteira responsabilidade do Contratado garantir o deslocamento dos veículos à cidade

c1e

Santa lzabel do Pará.

- Os veículos locados serão objeto de vistoria,

4.4.

anotando-se na "Ficha de Vistoria"

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

4.5.

- Os veículos serão entregues

rigorosamente dentro das normas e exigências

estabelecidas pela legislação específica vigente e demais definições/especificações constantes

da proposta Final, responsabilizanclo-se a CONTRATADA pela segurança, aclequação dos
equipamentos utilizados, bem como atender as instruções emanadas da administtaçáo

e

julgadas

necessárias à eficiência dos serviços.

4.6. -Competirá a SEINFRA, proceder com o acompanhamento, controle e frscahzaçáo
da entrega dos veículos e prestação clos serviços.
4.7

. -Os veíctúos serão recebidos, provisoriamente, para efeito de posterior verificação

esse exame a técnico
da conformidade dos mesmos com as especificações cletalhadas, cabendo

credenciado do setor de transportes (art. 73, inciso

li, alínea "4", da Lei Federal n'.

8.666/1 993).

prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará rejeitará os veículos qtte estejam
de referência ou
em desconformidade com as especificações e exigências descritas no termo
para que
que apresentarem defeitos/vícios, caso em que serão devolvidos à CONTRATADA
4.g.

-A

sanções previstas no
sejam substituíclos, sob pena de rescisão do contrato firmado e demais

Edital e contrato.
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4.g.

-O

recebimento definitiro, upó, a verificação de qualidade e quantidade conforme

as especificações do

termo de referência, fat-se-á mediante recibo, no prazo de 30 dias contados

a partfu da datado recebimento provisório.
4.10.

Registro

- A CoNTMTADA

deverá apresentar na entrega dos veícul0s os documentos de

e de licenciamento do mesmo, os quais

deverão ser renovados

e

entregues à

CONTRATANTE durante todo o período de contratação'

Integracla de Infraestrutura, obras, urbanismo e serviços PÍrblicos:

5.1.1

-

proporcionar todas as faciliclades para que o fornecedor possa cumprir suas

dos veículos locados;
obrigações, inclusive a plotagem com adesivos paclronizados
quaisquer dos itens'
5"1.2-Rejeitar os veículos cujas especificações não atendam, em
aos requisitos mínimos constantes do Anexo

I deste Termo

cle Referência;

/Fatura(s) da contratada, após
5.1.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)
a

efetiva realizaçáo dos serviços;

falhas ou irregularidades
5,1.4 -Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições,
termo ,pataque sejam adotadas
constantes de cada um dos veículos que cornpõem o objeto deste
as medidas corretivas necessárias;

5.1.5

-

que venham
Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos

a

serem

solicitados pelos técnicos cla contratada;
5.1.6

-

da Contratada' através
Acompanhar e ftscalizar o cumprimento das obrigações

de comissão/servidor especialmente designado'

assumidos pela
5.2 - A Administração não responclerá por quaisqueÍ compromissos
bem como por
ainda que vinculados à execução do presente objeto'

Contratada com terceiros,

da contratada, de seus empregados'
qualquer dano causado a terceiros em decorrência cle ato
prepostos ou subordinados
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6.1.1 - Fornecer o serviço, atendidos os requisitos e observadas às noÍmas constantes
deste instrumento e seu Anexo

6.1.2

I;

- Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento cle todos os tributos

deste Termo;
federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a
-

Aceitar

6.1.3

1" do art' 65 da
prestação dos serviços, em até25oÁ (vinte e cinco por cento), nos termos do §

Lei Federal n" 8.666193 ;
6.1.4 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
dos veículos,
das obrigações assumidas, inclusive aquelas envolvendo o deslocamento
enquanto perclurar o contrato

e gatantiaoferecida pela contratada;

vítimas os seus
6.1.5 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser
leis trabalhistas e
empregados ou prepostos quanclo em serviço, por tudo quanto as
das atividades;
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício

6.1.6

-

Manter, durante toda a execução clo serviço,

erl

compatibilidade com

as

exigidas na licitação;
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçáo
parciahnente, as
6.1.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
a que está obrigada' exceto
obrigações assumidas, nem subco ntraÍar qualquer das prestações
contrato'
condições autorizadas no'fermo de Referência ou na minuta de
nas

(vinte e quatro) horas que
6.1.g - Comunicar ao ContratarÍe, no ptazo máximo de24
o cumprimento do prazo previsto'
antecede a datada entrega, os motivos que impossibilitem
com a devida comProvação.
e devida manutenção
6.1.g. - Todos os veículos locados deverão receber a adequada
sendo todos os encargos de
preventiva e/ou corretiva, conforme recomendações do fabricante,
responsabilidade da CONTRATADA'

6.1.10.

- A responsabilidade pela Manutenção

Preventiva dos veículos obieto da

na periodicidade recomendada
contratação será cla CONTRATADA, devendo ser realizada
no Manual do Proprietário de cada
pelas respectivas fabricantes dos veículos e constantes
veículo.
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6.1.1

l. - A rnanutenção corretiva

cle um componente

deverá ocorrer sempre que necess âtiapara substituição

do veículo por

desgaste natural

e

será de responsabilidade da

CONTRATADA.

por conta de
Quando for necessária manutenção corretiva dos veículos
da
comprovado mau uso ou ato de negligência, imprudência ou imperícia por par"te de agente
CONTRATANTE, a CONTRATADA realizarâ a clevida manutenção e poderá cobrar o
6,1.12.

-

ressarcimento devido.
pelos
6.1.13. - A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade
deveres e
veículos ora locados, desobrigando a CONTRATANTE, de qualquer ônus, encargos,
ocultos, ou
responsabilidade por defeitos previamente existentes, vícios aparentes ou

funcionamento insatisfatório dos aluclidos bens.
7-

ACOMPANHAMEN'IO E FISCALÍZAçL}
representante
7.1 - Nos termos do art. 67 LeiF-ederal no 8.666, de 1993, será designado
as
e Íiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro proprio todas

para acompaúar

à regdarização
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário

de falhas ou defeitos observados.

7,2,

A

da
fiscalizaçáo cle que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
perante terceiros, por qualquer irregularidade, aincla que resultante de

Contratacla, inclusive

imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica

a

prepostos, de conformidade com o
coffesponsabilidade da Administração ou de seus agentes e

arÍ.70 da Lei Federal no 8.666, cle 1993'
7

.3

- Orepresentante da Administração

anotaráem registro proprio todas as ocorrências

e ano, bem como o nome dos
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês
à regularizaçáo das
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário
à autoridade competente para
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
as providências cabíveis.

8_ DO

PAGAMENTO
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prazo máximo c1e até 30 (trinta) dias, contados a partir do
pagamento
no
serârealizado
8.1. O
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
8.2" Considera-se ocorrido o recebimento da nota Íiscal ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução clo objeto do contrato.
8.3. A Nota lriscal ou Fatura cleverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal.

8.4, Constatando-se 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 clefesa. O ptazo poderá ser pÍorrogado uma vez, por igual
período, a critério da Contratante.
8.5. Havendo erro na apresentação

c1a

Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação

c1a

despesa, como, por exemplo, obrigação

financeira pendente, decorrente cle penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento fi'carâ
sobrestado até que

a Contratada providencie

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo

parapagamento iniciar-se-á após a comprovação da rcgu\arização da situação, não acarretando
qualquer ônus para o Contratante.

8.6. Antes de cacla pagamento à Contratada, será realizada verificação da manutenção das
condições de habilitação exigidas na contratação'
8.7. Previamente à emissão cle nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar pesquisa para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação,

no âmbito do orgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas'
8.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalizaçáo da regularidade fiscal quanto à
para
inaclimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser eÍ-etuado,
qge sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus

créditos.
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g.9. persistindo a irregularidade, a Contratante cleverá aclotar as meclidas necessárias à rescisão
a
contratual nos autos do processo aclministrativo corresponclente, assegurada à Contratada

ampla defesa.
g.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, ate
que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.
g.1

i.

salvo por motivo
Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inaclimplente,

devidamente
de economicidade, segurança ou outro de interesse público de alta relevância,
contratante.
iustificaclo, em qualquer caso, pela máxima atrtoridade da

g.12. euando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na

legislação

aplicáve1.

da data limite paraa
9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
apresentação das ProPostas.

q.Z. Oentio do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
aplicando-!9 o-indiceNacional
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano,
iniciadas e concluídas
de preços ao consumidor - INPC ôxclusivamente para as obrigações
após a ocorrência da anualidade.
de um ano será contado a
9.3. Nos reajustes tuUt.qr*tes ao primeiro, o interregno mínimo
partir dos efeitos financeiros do último reajuste'
g.4. No caso de atraso ou não divulgaçãó do índice de reajustamento, o CoNTRATANTE
coúecida, liquidando
pagarétà coNTgiÀpa a importânãiá calculada pela,últimavaiaçáo
índi.e definitivo. Fica a CONTRATADA
a diferença rorrrrponJãnte tão logo seja divulgado ô
.áltulo ieferente ao reajustamento de preços do valor
obrigada a apresentar memóriu
remanescente, sempre que este ocorer.
será, obrigaloriamente, o definitivo'
9.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste
ser extinto ou de qualquer forma
9.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a
o gue vier a ser determinado pela
não possa mais ser utilizado, sera adotaáo, em substituição,
legislação então em vigor.
substituto, as partes elegerão novo índice
9.7. Na ausência de prãvisao legal quanto ao índice
por meio de termo aditivo'
oficial, para reajustuÃ.nto do pieço do valor remanescente,
9.8. O rêajuste seúrcalizado por apostilamento'

t,
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SERVIÇOS PUBLICOS
10. DAS SANÇÔES APLICÁVEIS AO LICITANTE
municipal de santa Izabel do
Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a Prefeitura
vencedores as seguintes sanções:
Pará, poder ét, garantidaa prévia defesa, aplicar aos licitantes
10.1

-

oficial' estabelecendo
Advertência, que será aplicada através de publicação em Diário
justificativas para o
o pÍazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
e ampla defesa'
atraso, observando-se o direito constitucional ao contraditório
10.1.1

-

(um por cento) por dia de atraso
multa moratória no percentual correspondente a i%
sobre o valor clo contrato ' até a data
no descumprimento das obrigações assumidas, incidente
(quinze) dias corridos'
do efetivo aclimplernento, observado o limite de 15

l;,l.z-

10.1,2.i

-

A multa moratória

será aplicada a partir

do

1o clia

iÚil da inadimplência' contado da

data definid aparao regular cumprimento da obrigação'
10.1 .3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o

valor do bem não entregue' no caso

cle

inexecução

prazo de 15 (quinze) dias corridos' contado
total ou parcial do objeto contrataclo, recolhida no
dos prejuízos porventura causados a
da comunicação oficial, sem embargo de indenizaçáo
pela não execução parcial ou total do contrato'
Frefeitura Municipal de Santa 1zabeldo Pará,

Contratada tenha cumprido com a obrigação
10.1.4 - Decorridos 30 (trinta) dias sem que a
contratual, ensejando sua rescisão'
assumida estará caracteúzada a inexecução
com a Administração PÍrblica' pelo ptazo de até
IO.2 -Ficará impedida de licitar e de contratar
e de ampla defesa' enquanto perdurar os
5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação
promovida a reabilitação perante a própria
motivos determinantes da punição ou até que seja
que oonvocada dentro do prazo <le validade da
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante
de entregar a documentação exigtda paru a
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
ensejar o retardamento da execução clo seu
contratação ou apresentar documentação falsa,
comportarfrauclar na execução do objeto pactuado'
objeto, não mantiver a pÍoposta, falhar ou
fiscal'
se de modo inidôneo ou cometer fraude
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juntamente
10.3 - As sangões previstas nos subitens 9.1.1 e 9.2 deste item poderão ser aplicadas

com as dos subitens 9.1.2 e 9.1.3, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Santa lzabel do Pará, 06 de abril de 2022.
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ecretário Integrado de Infraestrutura, Obras,
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ANEXO I

-

DESCIUÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
QUANTIDADE
VEÍCULOS

ffiRoDASCAP.os

TONELADAS (Especificação: Pá Caregadeira de
Rodas; não inferior a 8 toneladas, em bom estado de
uso e conservação). (LOCAÇÃO DURANTE 12

o nascut ANTE CAÇAMBA TRUCI(
CAP. 12M3 (Especificação: Caminhão basculante,
com capacidade de carga não inferior 12}rír3, em bom
estado à. uro e conservagão e todos os demais itens
de confoúo e segurança exigidos pelo CONTRAN e
registrados no DETRAN, ano de fabricação não
inlerior a 2010) (LoCAÇÃO DURANTE 12

ffiARROCERIAABERTA

CAP, 8 TONELADAS (Especifrcação: Caminhão
carroceria aberta, com capacidade de carga não
inferior 8 toneladas, em bom estado de uso e
conservação e todos os demais itens de confoÚo e
,.gurançá exigidos pelo CONTRAN e registrados no
pÉtRa-N, aró de fabricação não inferior a 2010)

LocAÇÃo DURANTII-p r4!§

EÍi-

iRATõRãõilÍõoIÃ7-i4 (Especificação: rrator,
em bom estado de conservação, com rodas
pneumáticas 4x4, carroceria acoplada) (LOCAÇÃO
DURANTE

ffi'

12 MESTS

LISo (EspeciÍicação:

Peso

operacional mínimo de 12.000 kg motor a diesel
pàtOncia mínima de 110 HP, com ttaçáo nas rodas
iraseiras e cilindros e todos os demais itens de
conforto e segurança exigidos pelo CON-TRAN e
registrados

rõ or,rReN) GocAÇÃo DURANTE

TRATOR DE ESTEIRA COM I.AMINA
(Especificação: capacidade mínimo de 22 T
iransmissao mecânica a diesel direção hidráulica'

eouioado com todos os componentes de segurança)'
( LO b A C ÃO DU RAN TE

]2-!4E[E§I-
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ESTEIRA
HIDRAULICA
ESCAVADEIRA

7

(Especificação: motor 06 cilindros turbinado potência
mínimo bruta de 17.500 kg cmba com capacidade de
no mínimo 1,0 m3). (LOCAÇÃo DURANTE 12

2

12

J

12

MESES)

MOTONIVELADORA (Especifioação: Sobre rodas
B

Pneus, motor diesel, com o mínimo de potência de
125 HP, lâmina regulável com sistema hidráulico e
largura mínima de 3,60m1. (LOCAÇÃO DURANTE

I2 MESES)

9

CARRE,TA PRANCHA 3 EIXOS COM RAMPA
HIDRAULICA (Especificação: prancha reta 03
eixos, cavalo mecânico 6x2, com rampa hidráulica

l2

pneus 11100x22 totalmente operacional, aro de
fabricação não inferior a 2010). (LOCAÇAO

DURANTE 12 MESES)
RETROESCAVADEIRA (Especifi cação: com

l0

cabine fechada, tração 4x4 peso operacional de no
mínimo 6.600 kg, com potência mínima de 85 HP)
&OCAÇÃO DURANTE I 2 I\4E§ES)

l2

l3

t2

---

õAMrNffio Éatj roco 4x2 cAP

11

a
J

8T

(Especificaçáo:3Á cabine em estrutura de aço com
baú em duralumínio, movido a óleo diesel motor
turbo 2 portas na cabine e duas portas traseiras,
potência mínima de 150 HP, baú medindo no mínimo
5,5 d. comprimento x 2,30 largura x2,20 de altura e
todos os demais itens de conforto e segurança
exigidos pelo CONTRAN e registrados no

DETRAN, ano de fabricação não inferior a2012)
íLOCACÃO DURANTE 12 MESES)
E-sc-ÃVmÉm HIDÉ.'ÀúLtÇe os PNeus
(Especificação potência bruta mínima de l20hp,
iuriu O. alcancà de no mínimo 5 m) (LOCAÇÃO
DURANTE 12 MESES)
CAMTNHAO PIPA- CAMINHÃO TANQIIE(LocAÇÃo DURANTE I 2 IúEIEQ___

12

J

12

2

12
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