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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
Registro de preço para futura e eventual locação de veículos para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Placas. 

 
1.1.1ESPECIFICAÇAO E QUANTITATIVO DO OBJETO 

Item Descrição Unid. Quant. Preço 
médio 

Valor total  

1 LOCAÇAO DE UMA CAMINHONETE 4X4 CABINE 
DUPLA – (DIESEL) – ANO/MODELO DO ANO (OU 
SUPERIOR) a 2020- AT DIESEL TRAÇÃO 4X4 (COM 
REDUZIDA),, AIR BAG E ABS, DESCRIÇÕES 
MINIMAS: DIMENSÕES DO VEÍCULO: ALTURA (MM) 
1.800/1840, ALTURA LIVRE DO SOLO (MM) 215, 
BITOLA DIANTEIRA (MM) 1.520, BITOLA TRASEIRA 
(MM) 1.515, CAPACIDADE DE TRAÇÃO - REBOQUE 
COM FREIO (KG) 1800, CAPACIDADE DE TRAÇÃO 
REBOQUE SEM FREIO (KG) 750, CARGA ÚTIL (KG) 
615, COMPRIMENTO (MM) 4695, ENTRE-EIXOS 
(MM) 2.800, LARGURA (MM) 1815., LUGARES 5, 
DIREÇÃO: RAIO MÍNIMO DE GIRO (M) 5,6,PINHÃO 
E CREMALHEIRA, COM  ASSISTÊNCIA 
HIDRÁULICA FREIOS DIANTEIRO: DISCO 
VENTILADO 16” TRASEIRO: TAMBOR MOTOR: 
INJEÇÃO ELETRÔNICA 
DIRETA,TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER 
CILINDRADA (CM³)3200, CILINDROS E CABEÇOTE: 
4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS. POTÊNCIA 
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL: 
LONGITUDINAL/DIESEL. DIÂMETRO E CURSO 
(MMXMM) :98,5X105,0 POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ 
RPM): 170 @ 3500. TAXA DE COMPRESSÃO: 17,0:1, 
TORQUE MÁXIMO: 35,0@2000. CAPACIDADE DE 
SUBIDA DE RAMPA: 35º 70%. ÂNGULO BREAK-
OVER 23º. ÂNGULO DE ENTRADA: 36º. ÂNGULO DE 
SAIDA: 25º. PNEUS: 265/65R17. RODAS: LIGA LEVE 
17” X 7.5”. SUSPENSÃO: INDEPENDENTE, BRAÇOS 
TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES 
HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA 
ESTABILIZADORA AMORTECEDORES 
HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA 
ESTABILIZADORA. TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA, 4H 
TRAÇÃO 4X4,4L TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E 
REDUZIDA REDUÇÃO FINAL: 4,100, RELAÇÃO DE 
MARCHA 1ª2,842,2ª1,495, 3º1,000, 4º0,731 RÉ 2,720, 
AUTOMÁTICA, 4 MARCHAS. 04 AUTOFALANTES, 
ANTENA INTEGRADA AO PARA BRISA RADIO 
AM/FM, MP3 E CD PLAYER. CARACTERÍSTICA 
EXTERNAS: ESPELHO RETROVISORES 
EXTERNOS ELÉTRICO, ESTRIBO LATERAL, FAROL 
DE NEBLINA DIANTEIRO COM MOLDURA, FARÓIS 

mês 12 R$ 
10.660,00 

R$ 
127.920,00 
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HALÓGENOS, CARACTERÍSTICAS INTERNAS: 
ABERTURA INTERNA DA TAMPA DE 
COMBUSTÍVEL ACABAMENTO INTERNO NA COR 
PRETO, AR CONDICIONADO MANUAL,BANCO DO 
MOTORISTA COM AJUSTE MANUAL DE ALTURA, 
BANCOS REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO, 
COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE 
ALTURA, CONSOLE CENTRAL COM DESCANSA 
BRAÇO E PORTA COPOS , DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
ESPELHO DE VAIDADE COM TAMPA(MOTORISTA 
E PASSAGEIRO) NO QUEBRA SOL, LIMPADOR DO 
PÁRA BRISA COM INTERMITÊNCIA, LUZ DE 
LEITURA, MANOPLA DE CÂMBIO E DE 
TRANSFERÊNCIA COM REVESTIMENTO 
CONVECIONAL, PONTO DE ENERGIA 12V NO 
COMPARTIMENTO DE CARGAS, PORTA COPOS 
NO ACABAMENTO INTERNO DA LATERAL 
TRASEIRA, PORTA LUVAS CONVENCIONAL, 
SEGUNDA FILEIRA DE BANCOS BIPARTIDA COM 
AJUSTE PARA RECLINAR ,VIDROS ELÉTRICOS 
NAS PORTAS. SEGURANÇA ABS COM 
EBD,AIRBAG DUPLO,CINTO DE SEGURANÇA SUB 
ABDOMINAL PARA O BANCO CENTRAL 
TRASEIRO,CINTOS DE SEGURANÇA 3 PONTOS 
TRASEIRO E DIANTEIRO, TRAVA DE SEGURANÇA 
NAS PORTAS TRASEIRAS(TRAVA PARA CRIANÇA) 
TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS ACIONADA PELO 
COMANDO DA PORTA DO MOTORISTA TRAVA 
ELÉTRICA DOS VIDROS NO COMANDO DA PORTA 
DO MOTORISTA 

2 LOCAÇAO DE UMA CAMINHONETE 4X4 CABINE 
DUPLA – (DIESEL) – ANO/MODELO DO ANO (OU 
SUPERIOR) a 2020- AT DIESEL TRAÇÃO 4X4 (COM 
REDUZIDA),, AIR BAG E ABS, DESCRIÇÕES 
MINIMAS: DIMENSÕES DO VEÍCULO: ALTURA (MM) 
1.800/1840, ALTURA LIVRE DO SOLO (MM) 215, 
BITOLA DIANTEIRA (MM) 1.520, BITOLA TRASEIRA 
(MM) 1.515, CAPACIDADE DE TRAÇÃO - REBOQUE 
COM FREIO (KG) 1800, CAPACIDADE DE TRAÇÃO 
REBOQUE SEM FREIO (KG) 750, CARGA ÚTIL (KG) 
615, COMPRIMENTO (MM) 4695, ENTRE-EIXOS 
(MM) 2.800, LARGURA (MM) 1815., LUGARES 5, 
DIREÇÃO: RAIO MÍNIMO DE GIRO (M) 5,6,PINHÃO 
E CREMALHEIRA, COM  ASSISTÊNCIA 
HIDRÁULICA FREIOS DIANTEIRO: DISCO 
VENTILADO 16” TRASEIRO: TAMBOR MOTOR: 
INJEÇÃO ELETRÔNICA 
DIRETA,TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER 
CILINDRADA (CM³)3200, CILINDROS E CABEÇOTE: 
4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS. POTÊNCIA 
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL: 
LONGITUDINAL/DIESEL. DIÂMETRO E CURSO 
(MMXMM) :98,5X105,0 POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ 
RPM): 170 @ 3500. TAXA DE COMPRESSÃO: 17,0:1, 

mês 12 R$ 
10.326,66 

R$ 
123.919,92 
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TORQUE MÁXIMO: 35,0@2000. CAPACIDADE DE 
SUBIDA DE RAMPA: 35º 70%. ÂNGULO BREAK-
OVER 23º. ÂNGULO DE ENTRADA: 36º. ÂNGULO DE 
SAIDA: 25º. PNEUS: 265/65R17. RODAS: LIGA LEVE 
17” X 7.5”. SUSPENSÃO: INDEPENDENTE, BRAÇOS 
TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES 
HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA 
ESTABILIZADORA AMORTECEDORES 
HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA 
ESTABILIZADORA. TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA, 4H 
TRAÇÃO 4X4,4L TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E 
REDUZIDA REDUÇÃO FINAL: 4,100, RELAÇÃO DE 
MARCHA 1ª2,842,2ª1,495, 3º1,000, 4º0,731 RÉ 2,720, 
MANUAL, 6 MARCHAS. 04 AUTOFALANTES, 
ANTENA INTEGRADA AO PARA BRISA RADIO 
AM/FM, MP3 E CD PLAYER. CARACTERÍSTICA 
EXTERNAS: ESPELHO RETROVISORES 
EXTERNOS ELÉTRICO, ESTRIBO LATERAL, FAROL 
DE NEBLINA DIANTEIRO COM MOLDURA, FARÓIS 
HALÓGENOS, CARACTERÍSTICAS INTERNAS: 
ABERTURA INTERNA DA TAMPA DE 
COMBUSTÍVEL ACABAMENTO INTERNO NA COR 
PRETO, AR CONDICIONADO MANUAL,BANCO DO 
MOTORISTA COM AJUSTE MANUAL DE ALTURA, 
BANCOS REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO, 
COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE 
ALTURA, CONSOLE CENTRAL COM DESCANSA 
BRAÇO E PORTA COPOS , DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
ESPELHO DE VAIDADE COM TAMPA(MOTORISTA 
E PASSAGEIRO) NO QUEBRA SOL, LIMPADOR DO 
PÁRA BRISA COM INTERMITÊNCIA, LUZ DE 
LEITURA, MANOPLA DE CÂMBIO E DE 
TRANSFERÊNCIA COM REVESTIMENTO 
CONVECIONAL, PONTO DE ENERGIA 12V NO 
COMPARTIMENTO DE CARGAS, PORTA COPOS 
NO ACABAMENTO INTERNO DA LATERAL 
TRASEIRA, PORTA LUVAS CONVENCIONAL, 
SEGUNDA FILEIRA DE BANCOS BIPARTIDA COM 
AJUSTE PARA RECLINAR ,VIDROS ELÉTRICOS 
NAS PORTAS. SEGURANÇA ABS COM 
EBD,AIRBAG DUPLO,CINTO DE SEGURANÇA SUB 
ABDOMINAL PARA O BANCO CENTRAL 
TRASEIRO,CINTOS DE SEGURANÇA 3 PONTOS 
TRASEIRO E DIANTEIRO, TRAVA DE SEGURANÇA 
NAS PORTAS TRASEIRAS(TRAVA PARA CRIANÇA) 
TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS ACIONADA PELO 
COMANDO DA PORTA DO MOTORISTA TRAVA 
ELÉTRICA DOS VIDROS NO COMANDO DA PORTA 
DO MOTORISTA 

VALOR TOTAL R$ 
251.839,92 

 
 
2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
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A presente contratação deve-se a necessidade de realização de tarefas precípuas no 

atendimento aos constantes deslocamentos na localidade e cidades polos, no intuito de melhorar 
significativamente a qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas, uma vez que a frota 
do legislativo é insuficiente para atender tais demandas. Portanto, ao optar pela alternativa da locação 
de veículos, essa Administração transfere para a empresa terceirizada não só a responsabilidade 
pela execução dos serviços, mas também uma série de outros serviços e controles agregados que, 
somados, implicam em custos significativos, por já estarem incorporados ao aluguel dos veículos 
tornando esta alternativa muito mais atrativa e prestigiando o princípio da economicidade. 

 A adoção do Pregão Eletrônico, justifica-se uma vez que o Decreto 10.024/2019, torna o 
mesmo obrigatório para órgãos da administração pública federal direta, autárquica, fundacional e os 
fundos especiais. Essa obrigatoriedade é estendida aos Estados, DF e Municípios, nos processos de 
contratações que envolverem transferências de recursos da União. 

 
3- PRAZO DE VIGÊNCIA e EXECUÇÃO 
3.1.A ata de Registro de Preço terá validade de 12 (doze) meses. 
3.2. Todos os veículos que serão locados por essa Administração deverão estar em excelente estado 
de conservação, reservando-se à está o direito de efetuar vistoria nos veículos antes da assinatura 
do contrato. 
3.3. Os veículos ficarão à disposição da Câmara Municipal em tempo integral, ou seja, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, durante todo o período de vigência do contrato. 
3.4. Os veículos não terão franquia de quilometragem.  
3.5. No caso de problemas mecânicos, acidentes ou outras indisponibilidades, a contratada deverá 
substituir o veículo por outro com as mesmas especificações ou superior, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, sem nenhum ônus adicional para a gestora, pelo período que for necessário.  
3.6. Os veículos serão inspecionados pelo responsável a ser nomeado, após assinatura do contrato 
e será emitido declaração de aptidão para prestação dos serviços e este integrará o respectivo 
contrato. 
3.7. Haverá um termo de recebimento e devolução constando a data e o horário, subscrito pelas 
partes;  
3.8. Quando das revisões recomendadas pelo fabricante ou quando da execução dos serviços de 
que trata o item acima, a contratada, deverá providenciar a retirada e entrega do veículo nas 
dependências da gestora da qual o mesmo está vinculado.  
3.9. No caso de revisões obrigatórias pelo fabricante, a contratada obriga-se a deixar outro veículo 
similar ou superior no lugar do veículo retirado;  
3.10. A Câmara Municipal de Placas reserva-se o direito de efetuar sempre que for necessário, para 
verificação do desempenho dos veículos, podendo solicitar da contratada a substituição imediata 
daqueles veículos que não estejam atendendo ao contrato. 
3.11. A Contratada se obriga a apresentar os veículos em até 03 (três) dias, após a solicitação da 
Casa Legislativa requisitante. 
 
4- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
4.1. Os Produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 dias, pelo (a) responsável do 
acompanhamento e fiscalização do contrato, a partir da emissão da ordem de serviço para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 
4.2. Os veículos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
4.3. Os automóveis serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado administrativo. 
4.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
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prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
4.4. Verificado algum vício no objeto, o mesmo será recusado de imediato, ficando a Contratada na 
obrigação de substituir o produto rejeitado dentro do mesmo prazo estabelecido para o 
fornecimento. 
4.5. O recebimento do material estará condicionado à observância de suas especificações técnicas, 
modelos, embalagens e instruções, observando-se o disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93, 
cabendo à verificação por parte da Contratante. 
4.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
5- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1.Além das obrigações descritas no Edital e no Contrato, são ainda obrigações da contratada:  

a) Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis, 

decretos e instruções, serão observadas, na contratação derivada deste instrumento convocatório, 

as seguintes Obrigações:  

a) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 

interrupção da prestação do serviço contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da 

Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à 

contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência; 

b) A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas e operadores de 

forma a oferecer equipamentos, manter a segurança dos funcionários e quanto as reclamações 

levadas ao seu conhecimento, ocasião em que tomará as providências necessárias para a 

regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações. 

c) A contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte 

e quatro) horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela contratante, 

providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado interrompido.  

d) A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se 

responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou 

omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante. 

e) A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto na sede da contratante que 

permanecerá em período normal de expediente à disposição, para representá-la junto à contratante, 

o qual terá amplos poderes para responder pelos serviços a serem contratados, sendo responsável 

pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto à 

contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da contratada que não o preposto ou o 

representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da contratada 

e/ou contratante.  

f) Todas as despesas com a manutenção dos veículos com (pneus e outros), OBEDECERÃO as 

disposições da descrição do item deste Termo de referência.  

h) Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, assumindo total 

responsabilidade pelos atos administrativos e encargos previstos na legislação trabalhista;  

i) Manter, durante o tempo da execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação (Art. 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93). 

j) A CONTRATANTE não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, proveniente de 

ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer dano 

causado pela atuação da contratada a serviço deste órgão, bem como prejuízos causados a terceiros. 

 

6- OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 
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a) Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação de 

fornecimento dentro das normas do contrato;  

c) Promover por intermédio do executor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de qualquer fato que exija medidas por parte 

desta;  

d) Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à boa execução dos serviços;  

e) Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

serviço; 

f) Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando 

o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade 

exigidos;  

g) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

na prestação dos serviços, para que sejam adotadas medidas corretivas;  

h) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades qualquer 

débito de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado. 

i) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) 

dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da 

referida assinatura, conforme art.61, §1ºda Lei 8.666/93.  

J) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos da contratação, no prazo de 30 (trinta) dias a 

partir da apresentação das Notas Fiscais. Sendo que o serviço deverá ser sempre acompanhado da 

respectiva Nota Fiscal, e com o aceite do Setor Competente da CMP;  

k) Notificar, por escrito, à Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

do contrato, fixando prazo para a sua correção.  

l)Documentar as ocorrências havidas na execução contratual;  

m)Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;  

n) Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto contratual que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 

 

7. PENALIDADES 

7.1 A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser aplicadas 
nas seguintes hipóteses:  
7.1.1 Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 
contratual;  
7.1.2 Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 
imputáveis ao Contratante. 
7.2 No caso de atraso injustificado, assim considerado a inexecução parcial ou total das obrigações, 
com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a Contratada ficará sujeita as 
penalidades, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
7.2.1 Advertência;  
7.2.2 Multa de 2 a 10 % do valor do contrato caso ocorra: 
Descumpridos os prazos contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida; Inexecução 
total da obrigação assumida;  
7.2.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 
Contratante pelo prazo de até dois (2) anos. 
7.3. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 
devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades 
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supramencionadas. 
7.4 A multa, citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo de quinze 
(15) dias corridos contados do recebimento da notificação; ou descontada dos pagamentos. 
7.5 Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, e no art. 28 do Decreto nº. 5.450, 
de 31/05/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco (5) anos,  
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa, a licitante e a 
adjudicatária que:  
7.5.1 não assinar contrato quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;  
7.5.2 deixar de entregar documentação exigida neste Edital;  
7.5.3 apresentar documentação falsa;  
7.5.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
7.5.5 não mantiver a proposta;  
7.5.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;  
7.5.7 comportar-se de modo inidôneo;  
7.5.8 fizer declaração falsa;  
7.5.9 cometer fraude fiscal. 
7.6 As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada junto com as de advertência, 
suspensão temporária para licitar e contratar com o Contratante, e impedimento de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
7.7 Das decisões de aplicação de penalidade caberão recurso nos termos do art. 109 da Lei nº. 
8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados. 
 
8. VALOR DA LICITAÇÃO 
8.1. O valor total é de R$ 251.819,92(duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezenove reais 
e noventa e dois centavos). 

 
9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. O objeto contratado será executado e fiscalizado da seguinte forma:  
a) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município, não excluindo ou reduzindo a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que 
na sua ocorrência, não deverá implicar corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes. 

b) O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados.  
c) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um representante da 
Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93.  
9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do agente fiscalizador serão 
solicitadas à autoridade competente do contratante, para adoção das medidas convenientes, 
consoante disposto no Art. 67, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.  
9.3. A CMP, reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações e 
condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou 
rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n°. 8.666/93. 
 
10. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
10.1 A classificação orçamentária correrá através de informações fornecidas de conformidade com o 
orçamento do ano de 2022, logo depois de tomadas as previdências pelos setores competentes. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.00- 
 
11. PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da certificação de que os 
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produtos foram aceitos, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável da fiscalização do contrato. 

11.2 A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação das certidões exigidas quanto à 
regularidade fiscal,  
11.3 A Contratada deverá apresentar, para pagamento, a Nota Fiscal correspondente a entrega do 
material, na unidade administrativa responsável pelo acompanhamento e gestão do contrato para 
atesto com todas as certidões validas exigidas por lei, inclusive trabalhista (CNDT) todas legível e 
sem rasuras. 
11.4 Ocorrendo devolução da nota fiscal por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-se-á a 
partir da nova data de entrega no protocolo da CONTRATANTE; 
11.5 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e 
certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com 
sua exigibilidade suspensa. 
 
12. PRAZO DE ASSINATURA DO CONTRATO. 
12.1 O prazo para assinatura do contrato é de 02 (dois) dias, contados da data da intimação, sob 
pena de perder o direito de vencedor do certame e ficará sujeito a multa e penalidades cabíveis. 
12.2 Decorrido o prazo de assinatura do contrato sem manifestação do vencedor, é facultado ao 
Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, 
devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação. 
 
13. QUALIFICAÇAO TÉCNICA 
13.1 Os licitantes deverão apresentar atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando ter os licitantes aptidão para desempenho da atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste processo. 
 
15.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será da Câmara Municipal de 

Placas. 

 

  Placas – PA,07  de abril de 2022. 

  

 

 

 

 
Vereador Marcione Rocha Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal 
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