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EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 

PROCESSO nº 21092022001 
 
 

O MUNICÍPIO DE ALENQUER, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.838.793/0001-73, com sede na 
Praça Eloy Simões, s/n, Centro, Alenquer/PA, CEP: 68.200-000, através do seu Pregoeiro, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto n° 7.892/2013 
e 8.538 de 6 de outubro de 2015, aplicando- se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início 
da etapa de lances no dia, hora e endereço eletrônico abaixo discriminado: 

 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
DATA: 11 de outubro de 2022 
HORÁRIO: 14:30hs (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: Plataforma do Compras 
Públicas SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

1. DO OBJETO  
O objeto da presente licitação é o AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500 PARA 
RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECUPERAÇÃO DE PONTOS 
CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE ALENQUER AS 
SUAS COMUNIDADES, CONFORME OS CONVENIOS Nº 074/2022, Nº 090/2022 E Nº 
131/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER E A 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-SETRAN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência; 
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritos no portal de 
compras públicas e as constantes no Termo de Referência, prevalecerão as últimas. 

O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                                                                                             . 

2.1 As despesas decorrentes da contratação dos serviços, objetos desta licitação, correrá à conta das 
dotações orçamentarias previstas no orçamento financeiro de 2022. 
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Função Programatica: 15.122.003.02.040 

Orgão: 02-Prefeitura Municipal de Alenquer-PA 

Unidade: 10- Sec. Municipal de Infr. E Serv. Básicos 

Função Programatica: 15- Saneamento Básico 

Projeto atividade: 2.040- man. Da sec. Muni. De infra. E serviços basicos  

Elemento de despesa: 33.90.30.00- Material de Consumo 

Fonte de recurso: 15.00000- Recursis não vinculados de impostos. 
 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  
3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura; 
3.2. São participantes os seguintes órgãos: 

3.2.1. Prefeitura Municipal 
 

4. DO CREDENCIAMENTO  
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no  Plataforma do Compras Públicas 
SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br, que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
4.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.5. A anexação dos documentos de proposta e habilitação no Sistema Portal de Compras Públicas 
são de inteira e exclusiva reponsabilidade da licitante, ficando inabilitada a licitante que inserir 
documentos “corrompidos” no sistema, impossibilitando a abertura do arquivo e sua devida análise. 
4.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam com 
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
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5.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
5.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
5.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
5.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
5.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 
5.2.7. Que não anexarem no sistema de pregão eletrônico os cadastros e consultas constantes 
no item 8.1. de seu sócio majoritário, conforme exigido na Lei nº 8.429/92. 

5.3. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49; 

5.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
5.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
5.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
5.3.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA  
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 
6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
6.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
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de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 
6.7. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.7.1. Valor unitário; 
6.7.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para 
cada item; 
6.7.3. Marca; 
6.7.4. Fabricante; 
6.7.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando 
for o caso; 

6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e as propostas que 
apresentarem valor superior ao máximo aceitável. 

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
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pelo sistema. 
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 
7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 
ordenação das propostas. 

7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas 
de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 
nº 6.204, de 2007. 
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de 
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo 
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno 
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se 
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 
7.19. Neste processo não será aplicado previsto nos Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123/2006, 
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 147/2014, pois haverá 
prejuízo ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a administração pública, conforme art. 
49, III, Lei Complementar 123/2006. 
7.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, 
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§ 2º, da  Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se  a preferência, sucessivamente, aos bens: 
7.20.1. produzidos no País; 
7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
7.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual 
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
7.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
7.23. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 
proposta quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações 
do objeto. 

8.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível ou manifestamente 
inexequível. 
8.3. Será desclassificada a proposta com valor superior ao máximo aceitável por item. 
8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a serviços e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

8.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que   
contenham   as   características   do   material   ofertado,   em   compatibilidade   com o Termo 
de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas. 
8.5.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 
e justificada   do   licitante,   formulada   antes   de   findo   o   prazo   estabelecido, e 
formalmente aceito pelo Pregoeiro. 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
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apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
8.11. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
no prazo máximo de 02 (duas) horas via e- 
mail: licitaalenquer@gmail.com, as seguintes documentações: 

8.11.1. A Proposta de Preço deverá conter ainda as informações; 
8.11.1.1. Razão Social da empresa; 
8.11.1.2. CNPJ (número); 
8.11.1.3. Número do telefone; 
8.11.1.4. Endereço comercial; 

8.11.1.5. Banco, agência e número da conta corrente da licitante; 
8.11.1.6. Descrição do produto/serviço; 
8.11.1.7. Preço unitário e total; 
8.11.1.8. Quantidade e especificação da embalagem; 
8.11.1.9. Prazo de validade da proposta; 

8.11.2. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar 
ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da 
licitante, com o nº. da identidade do declarante. 
8.11.3. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. 
8.11.4. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, de 
modo a verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da licitação. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  
9.1. Habilitação prévia: 

9.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, a mesma deverá anexar no sistema de pregão 
eletrônico os seguintes cadastros/consultas: 
9.1.2. SICAF; 
9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas, mantido pela Controladoria-Geral da União 
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(www.portaldatransparencia.gov.br); 
9.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
9.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
9.1.6. Constatada aexistência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação; 

9.2. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 
deverão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, 
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 
9.2.2. Caso O Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado 
a encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, documento válido que comprove o atendimento das 
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 
da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades 
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 
Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico- 
Financeira. 
9.4. Habilitação jurídica: 

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
9.4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - 
DNRC; 
9.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
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Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 
nº 5.764, de 1971; 
9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
9.4.8. Alvará de Localização. 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 
9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no cadastro de pessoas 
físicas, conforme o caso, juntamente com a Consulta Quadro de Sócios e Administradores 
(QSA); 
9.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 

demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, 
inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 
9.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Débitos 
Estaduais (Tributária e não tributária); 
9.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 
de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, acompanhado da CENIT, 
Certidão Negativa de Infração Trabalhista, conforme artigo 5º, parágrafo único, da Portaria 
MTE nº 1421, de 12 de setembro de 2014; 
9.5.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.5.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.5.8. Prova de inscrição e regularidade Fazenda Municipal, por meio da Certidão Negativa 
de Débitos e de Regularidade Fiscal, expedidas pela SEFIN, do domicílio ou sede do licitante 
e da contratante; 
9.5.9. Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cíveis e Criminais originária do Estado de 
origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br/sjpa/); 
9.5.10. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
9.5.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias 
prorrogável por igual período a critério da administração. 
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9.6. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, no nível da Qualificação econômico-financeira, além do nível de 
credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a 
seguinte documentação: 

9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 
9.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
9.6.3. O Balanço patrimonial deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado da 
Certidão de Regularidade do Profissional – CRP e Certidão de Regularidade do Contador 

(finalidade: balanço patrimonial e editais) emitido pela internet na sua devida validade na data 
do certame, ficando nula a certidão CRC que estiver fora da validade e declaração atualizada 
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço Patrimonial; 
9.6.4. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil 
Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por 
meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED). 
9.6.5. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 
pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto 
nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 
9.6.6. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
9.6.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ; 
Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
 

Ativo Total 
SG = ; 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 
Ativo Circulante 
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LC = ; e 
Passivo Circulante 

 
9.6.8. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 
igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou item pertinente. 

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 
por meio de: 

9.7.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 
pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 
nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante, caso esta última seja a 
fornecedora do bem ou prestadora do serviço o atestado deverá estar emitido em nome da 
filial; 
9.7.2. O Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado 
deverá constar firma reconhecida em cartório; 

9.7.3. Certificado emitido pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, dentro do período de 
vigência; 
9.7.4. Laudo de Vistoria emitido pelo corpo de Bombeiros da sede da Licitante; 
9.7.5. Licença de Operação (LO), emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da 
sede do licitante; 
9.7.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 
a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no 
sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo 
para regularização. 

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.10. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 30 (trinta) dias de 
antecedência da data de abertura da licitação. 
9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
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empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
9.14. Outros documentos que devem ser anexados no sistema de realização do pregão eletrônico: 

9.14.1. Declaração de que contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos 
pessoais ou serviços que causar ao Município de Alenquer/PA, a terceiros, por si, 
representantes ou sucessores; 
9.14.2. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei nº 
8.666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999; 
9.14.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder 
Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei nº 8.666/93); 
9.14.4. Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do 
§ 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93; 
9.14.5. Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especiais; 

9.14.5.1. ( ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de 
pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, 
da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008); 
9.14.5.2. ( ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de 
pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 
empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará 
(EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008); 

9.14.6. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com 
órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo 
assim condições para participação no presente certame; 

9.15. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o 
número do CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 

9.15.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 
respectivo número do CNPJ; 
9.15.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 
respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 
9.15.3. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, 
os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 
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(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. DOS RECURSOS  
11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo 
de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO  
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13.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
13.2. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
13.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência. 

 

14. DO REAJUSTE  
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato ou 
outro instrumento, anexo a este Edital. 

 

15. DO PAGAMENTO  
15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado. 
15.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em  relação 
aos serviços/produtos efetivamente executados/entregues. 

15.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento. Tal 
hipótese ensejará, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e 
rescisão contratual. 

15.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 
15.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
15.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

15.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

15.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
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aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP 
= Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = 0,00016438 
I = (TX) I = (6/100) TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

16.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
16.1.5. Cometer fraude fiscal; 
16.1.6. Não mantiver a proposta; 

16.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
16.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
16.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

16.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 
16.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 

16.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 
pelo prazo de até dois anos; 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões, Centro, Alenquer-PA – CEP: 66.200-000 
www.alenquer.pa.gov.br 

 

 

16.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.7. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 

16.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
16.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
16.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
17.2. Os pedidos de impugnação e esclarecimento devem vir acompanhados de contrato social, 
documentos dos sócios e cartão CNPJ, quando forem requeridos pelos sócios proprietários ou 
administradores, quando requeridos por representante, este além deve apresentar os documentos já 
citados, deve enviar instrumento procuratório reconhecido em cartório comprovando poderes para 
tanto. 
17.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 
17.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
17.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
18.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
18.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
18.3. A consulta aos cadastros que trata os itens “8.1.2; 8.1.3 e 8.1.4” será realizada em nome da 
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 
18.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
18.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
18.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

18.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
18.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
18.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
18.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, portal da transparência www.alenquer.gov.br, site oficial do 
Tribunal de Cotas dos Municípios e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da CPL, no 
Endereço da Prefeitura Municipal, nos dias úteis, no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
18.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

18.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
18.11.2. ANEXO II – Minuta de Contrato. 

 
 

Alenquer/PA, 27 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

 
Nilson Afonso Correa Fonseca 

 Pregoeiro Municipal  
Portaria 052/2022 
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ANEXO – I TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE 88.140 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 500 PARA 

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A 

RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS 

VICINAIS DA REGIÃO DO QUILOMBO PACOVAL EM ÁREAS 

ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE 

ALENQUER, TOTALIZANDO 87.631 METROS. 

 

 

 

ALENQUER/PA 

 

 

 

 

 

AGOSTO/2022 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

AQUISIÇÃO DE 88.140 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 500 PARA 

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A 

RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS 

VICINAIS DA REGIÃO DO QUILOMBO PACOVAL EM ÁREAS 

ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE 

ALENQUER, TOTALIZANDO 87.631 METROS. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

Com base nos fundamentos no art. 7º Lei nº 8.666 de 21-06-93 e suas 

alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios 

que possibilitem viabilizar a aquisição de Óleo Diesel para o abastecimento de 

Patrulha mecanizada de terraplenagem para realizar serviços de 

restabelecimento de trafegabilidade em 87.631m de estradas vicinais da região 

do QUILOMBO PACOVAL, com a recuperação de pontos críticos dessas 

vicinais em áreas atingidas por desastres naturais no município de Alenquer, 

no Estado do Pará. 

Com esta aquisição, busca-se a execução desses serviços onde vislumbra-

se restabelecer a trafegabilidade destes trechos do município altamente 

deterioradas pelas fortes chuvas, recuperando pontos críticos. 

As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante 

celebração de convênio a ser firmado entre o Governo do Estado do Pará, 

através da Secretaria Estadual de Transportes- SETRAN e a Prefeitura 

Municipal de Alenquer, visando a aquisição de combustível tipo Óleo Diesel S-

500. 
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Caso ocorra a necessidade de outros produtos, como óleo lubrificantes, na 

execução dos serviços estes serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Alenquer, Pará. 

 

2- OBJETO 

 

Contratação da Empresa, para fornecimento parcelado de combustíveis, 

tipo Óleo S-500 para abastecimento de patrulha mecanizada de terraplenagem 

da Prefeitura Municipal de Alenquer, para realizar serviços de restabelecimento 

de trafegabilidade em 87.631m de estradas vicinais, com a recuperação de 

pontos críticos destas estradas vicinais, em áreas atingidas por desastres 

naturais no município de Alenquer, no Estado do Pará. 

 

3- A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSISTIRÁ EM: 

 

3.1- Disponibilização pela contratada de estabelecimento regularizado para o 

abastecimento de patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura 

Municipal de Alenquer. 

3.2- O abastecimento será realizado nos reservatórios utilizados nos Veículos 

de Assistência que compõem a Patrulha de máquinas da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, devendo, no ato do abastecimento, registrar em formulário 

fornecido pela contratante os seguintes dados: 

3.2.1- Identificação do Veículo de Assistência: 

Marca/Modelo:-------------------------------------------------------------- 

Placa:-------------------------------------------------------------------------- 

Tipo de Combustível:------------------------------------------------------ 

Número da Requisição (para controle interno):--------------------- 

Data:--------------------------------------------------------------------------- 

Quantidade de Litros:----------------------------------------------------- 

Valor Total: R$-------------------------------------------------------------- 

 

3.2.2- Controle do Abastecimento do Veículo/Equipamento de terraplenagem: 
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Data:-------------------------------------------------------------------------- 

Quantidade de Litros:----------------------------------------------------- 

Valor Total: R$-------------------------------------------------------------- 

Local do abastecimento:------------------------------------------------- 

Nome do Operador/Motorista:------------------------------------------- 

 

4 – FINALIDADE SOS SERVIÇOS 

 

Promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e 

ininterrupto da patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, com ajustes no que diz respeito ao controle eficaz dos mesmos, 

obtendo como resultado, uma economia satisfatória no consumo dos 

combustíveis para realizar a otimização dos serviços de restabelecimento de 

trafegabilidade em 87.631m de estradas vicinais em áreas atingidas por 

desastres naturais no município de Alenquer, no Estado do Pará. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTO 

 

5.1- A entrega dos produtos (abastecimento da patrulha mecanizada de 

terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer) será feita mediante 

a apresentação, por responsável pelo abastecimento, oficial do órgão, 

do “Documento de Requisição”, encaminhada pelo responsável pelo 

controle do contrato na Área de Administração da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, em 02 (duas) vias, preenchidas com as especificações e 

quantidades solicitadas. 

Após preenche-las e assiná-las e carimba-las, no ato do abastecimento, 

a contratada ficará com a 1ª via da Requisição e devolverá a 2ª via ao 

responsável supracitado, através do responsável pelo abastecimento. 

 

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTO 

A contratada deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo 

máximo de até 5 (cinco) dias úteis da data da publicação do extrato contratual 

no Diário Oficial do Estado. O fornecimento dos produtos objeto do contrato, 

será realizado na sede do Município, podendo as quantidades variar, para mais 
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ou para menos, conforme legalmente previsto pela Lei Nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

A contratada fornecerá os combustíveis a Prefeitura Municipal de Alenquer, 

que serão contratados obedecendo a média dos preços encontrados nos 

postos de combustível do município de Alenquer. 

7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os valores máximos dos contratos, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias consecutivos, feitos com base na média dos preços praticados nos 

Postos de Combustíveis do município de Alenquer no mês de 

AGOSTO/2022, conforme as cotações em anexo. 

 

Tipo do Equipamento Litros  
Valor Total 

 Quantidade Valor 

    

Óleo Diesel S-500 88.140 8,29 730.680,60 

Subtotal 730.680,60 

 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1- Abastecimento contínuo e ininterrupto da frota de abastecimento da 

patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer; 

8.2- Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela 

Prefeitura Municipal de Alenquer, quanto à execução dos serviços 

contratados; 

8.3- Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de 

habilitação junto aos órgãos públicos; 

8.4- Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem defeitos ou incorreções; 

8.5- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato; 

8.6- Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal 

de Alenquer ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pela contratante. 
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9 – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 

 

9.1- Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada 

possa prestar os serviços dentro das especificações técnicas 

recomendadas; 

9.2- Efetuar o pagamento, mensalmente ou conforme o fornecimento, das 

notas fiscais correspondentes aos combustíveis fornecidos, no prazo 

máximo de até 05 (cinco) dias do recebimento das mesmas, após 

devidamente atestadas por servidor da Área de Administração da Prefeitura 

na forma regulamente adotada pela Prefeitura Municipal de Alenquer; 

9.2.1- O pagamento será precedido da consulta das Certidões, Conjunta, 

FGTS, SEFA e TRABALHISTA, para verificar a situação da credora quanto 

às condições de habilitação exigidas na licitação. 

9.2.2- Procedida a consulta, será impressa as certidões e anexadas as 

notas fiscais da Contratada. 

9.3- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o 

contrato. 

 

10 – EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos que serão utilizados pela Prefeitura Municipal de 

Alenquer são: 

CAMINHÃO CAÇAMBA PMA07 
VW/13.190 CRM 4X2 

 9536E7230DR349538 

CAMINHÃO CAÇAMBA PMA02 NSF-8415 9533172S4AR041161 

RETRO ESCAVADEIRA LB-90 
NEW HOLLAND 

 NAAH21772 

PÁ CARREGADEIRA W-130 
NEW HOLLAND 

 NAAE11771 

PÁ CARREGADEIRA 692 CAT  0924HJWLB00936 

TRATOR DE ESTEIRA D6 CAT  10474236 

PATROL 120-H CAT  7JS00692 

PATROL 845 CASE  NAAF07196 

PATROL R6 140-B NEW 
HOLLAND 

 NBAF00779 

PATROL 120 H CAT  CAT2122H05F23328 
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11 – RELAÇÃO DE VICINAIS: 

Aquisição de óleo diesel para abastecimento de equipamentos de 

terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer, para executar os serviços 

descritos no quadro demonstrativo abaixo. Todas vicinais estão na área de 

abrangência atingidas por desastres naturais em nosso município. 

 
 

ITEM 

 
 

VICINAL 

 
EXTENSÃO 

DANIFICADA 
TOTAL (EM 
METROS) 

01 VICINAL AJARÁ 5.240 

02 VICINAL ANDIROBAL 3.880 

03 VICINAL ARRELIA 3.471 

04 VICINAL CAMPOS DE PILAR 3.860 

05 VICINAL CONCEIÇÃO RURAL 1.870 

06 VICINAL INGÁ 2.830 

07 VICINAL NOVA ALIANÇA 5.450 

08 VICINAL OLHO DÁGUA 4.200 

09 VICINAL PACOVAL 45.990 

10 VICINAL CANACUPÁ 3.200 

11 VICINAL TRAVESSÃO 7.640 

 
TOTAL EM METROS 

 
87.631 M 

 

 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594 

 

 

 

JUSSARA GARCIA DA 
COSTA 
PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por 
JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:16:13 -03'00'
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Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o 

que determina o Art. 7 da Lei nº 8.666/93 e demais legislações vigentes que 

regem a matéria, o ExmºSr.. Heverton dos Santos Silva, Prefeito Municipal, 

resolve: 

a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à 

aquisição de óleo diesel S-500 para abastecer a patrulha 

mecanizada utilizada no restabelecimento de trafegabilidade com 

a recuperação de pontos críticos das estradas vicinais em áreas 

atingidas por desastres naturais no município de Alenquer; 

 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 
Heverton dos Santos Silva 

Prefeito Municipal 

Alenquer-Pa. 

  

HEVERTON 
DOS SANTOS 
SILVA:783670
42204

Assinado de forma 
digital por HEVERTON 
DOS SANTOS 
SILVA:78367042204 
Dados: 2022.08.22 
15:01:30 -03'00'
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PLANILHA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA RESTABELECIMENTO 

 

ITEM QUANTIDADE EXTENSÃO DANIFICADO 
TOTAL (EM METROS) 

VALOR R$ 

 
 

   

VICINAIS 11 87.631 m R$-730.680,60 

    

 

 

 
DETALHAMENTO DAS VICINAIS 

  EXTENSÃO 
DANIFICADA 
TOTAL (EM 
METROS) 

VALOR R$ 

01 VICINAL AJARÁ 5.240 R$- 43.691,92 

02 VICINAL ANDIROBAL 3.880 R$- 32.352,02 

03 VICINAL ARRELIA 3.471 R$- 28.941,73 

04 VICINAL CAMPOS DE PILAR 3.860 R$- 32.185,27 

05 VICINAL CONCEIÇÃO RURAL 1.870 R$- 15.592,34 

06 VICINAL INGÁ 2.830 R$- 23.596,97 

07 VICINAL NOVA ALIANÇA 5.450 R$- 45.442,93 

08 VICINAL OLHO DÁGUA 4.200 R$- 35.020,24 

09 VICINAL PACOVAL 45.990 R$- 383.471,61 

10 VICINAL CANACUPÁ 3.200 R$- 26.682,09 

11 VICINAL TRAVESSÃO 7.640 R$- 63.703,48 
 

Total Geral dos Danos 
 

87.631 
 
R$- 730.680,60 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594  

JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por JUSSARA 
GARCIA DA COSTA PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:16:39 -03'00'
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Planilha de Custo dos Combustíveis 

 

Os valores dos Combustíveis foram adotados de acordo com A MÉDIA DE PREÇOS 

praticados nos postos de combustíveis do município de Alenquer-PA, no mês de agosto de 

2022, conforme cotações em anexo. 

 

Tipo do Equipamento LITROS  
Valor Total 

 Quantidade Valor 

Óleo Diesel S-500 88.140,00 R$- 8,29 R$- 730.680,60 

    

 

 
VALOR DO CONCEDENTE R$ 

 
R$- 527.601,63 

 
VALOR DO CONVENETE CONTRA-PARTIDA R$ 

 
R$- 203.078,97 

 

 

Alenquer, 22 de agosto de 2022. 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- 1511785594 

 

 

  

JUSSARA GARCIA DA 
COSTA 
PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por 
JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:16:57 -03'00'
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LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA 

 

No município de Alenquer, existem várias jazidas. 

Cada Vicinal relatada abaixo existe uma jazida para extração em até 10 km da 

PA. 

ITEM VICINAL EXTENSÃO DANIFICADA 
TOTAL (EM METROS) 

01 VICINAL AJARÁ 5.240 

02 VICINAL ANDIROBAL 3.880 

03 VICINAL ARRELIA 3.471 

04 VICINAL CAMPOS DE PILAR 3.860 

05 VICINAL CONCEIÇÃO RURAL 1.870 

06 VICINAL INGÁ 2.830 

07 VICINAL NOVA ALIANÇA 5.450 

08 VICINAL OLHO DÁGUA 4.200 

09 VICINAL PACOVAL 45.990 

10 VICINAL CANACUPÁ 3.200 

11 VICINAL TRAVESSÃO 7.640 
  

TOTAL EM METROS 
 

87.621 m 

 

Alenquer, 22 de agosto de 2022. 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594 

JUSSARA GARCIA DA 
COSTA PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por JUSSARA 
GARCIA DA COSTA PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:17:12 -03'00'
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE 16.736,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 500 PARA 

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A 

RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS 

VICINAIS EM ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS 

NO MUNICÍPIO DE ALENQUER, TOTALIZANDO 19.047,00 

METROS. 

 

 

 

ALENQUER/PA 

 

 

 

 

 

AGOSTO/2022 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

AQUISIÇÃO DE 16.736 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 500 PARA SEREM 

UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA NO 

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECUPERAÇÃO DE 

PONTOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS VICINAIS EM ÁREAS ATINGIDAS POR 

DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE ALENQUER-PARÁ. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

Com base nos fundamentos no art. 7º Lei nº 8.666 de 21-06-93 e suas 

alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios 

que possibilitem viabilizar a aquisição de Óleo Diesel para o abastecimento de 

Patrulha mecanizada de terraplenagem para realizar serviços de 

restabelecimento de trafegabilidade em 19.047,00 m de estradas vicinais, com 

a recuperação de pontos críticos dessas estradas vicinais em áreas atingidas 

por desastres naturais no município de Alenquer, no Estado do Pará. 

Com esta aquisição, busca-se a execução desses serviços onde vislumbra-

se restabelecer a trafegabilidade das estradas vicinais do município altamente 

deterioradas pelas fortes chuvas, recuperando pontos críticos. 

As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante 

celebração de convênio a ser firmado entre o Governo do Estado do Pará, 

através da Secretaria Estadual de Transportes- SETRAN e a Prefeitura 

Municipal de Alenquer, visando a aquisição de combustível tipo Óleo Diesel S-

500. 

Caso ocorra a necessidade de outros produtos, como óleo lubrificantes, na 

execução dos serviços estes serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Alenquer, Pará. 
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2- OBJETO 

 

Contratação da Empresa, para fornecimento parcelado de combustíveis, 

tipo Óleo S-500 para abastecimento de patrulha mecanizada de terraplenagem 

da Prefeitura Municipal de Alenquer, para realizar serviços de restabelecimento 

de trafegabilidade em 19.047,00 m de estradas vicinais, com a recuperação de 

pontos críticos dessas estradas vicinais, em áreas atingidas por desastres 

naturais no município de Alenquer, no Estado do Pará. 

 

3- A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSISTIRÁ EM: 

 

3.1- Disponibilização pela contratada de estabelecimento regularizado para o 

abastecimento de patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura 

Municipal de Alenquer. 

3.2- O abastecimento será realizado nos reservatórios utilizados nos Veículos 

de Assistência que compõem a Patrulha de máquinas da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, devendo, no ato do abastecimento, registrar em formulário 

fornecido pela contratante os seguintes dados: 

3.2.1- Identificação do Veículo de Assistência: 

Marca/Modelo:-------------------------------------------------------------- 

Placa:-------------------------------------------------------------------------- 

Tipo de Combustível:------------------------------------------------------ 

Número da Requisição (para controle interno):--------------------- 

Data:--------------------------------------------------------------------------- 

Quantidade de Litros:----------------------------------------------------- 

Valor Total: R$-------------------------------------------------------------- 

 

3.2.2- Controle do Abastecimento do Veículo/Equipamento de terraplenagem: 

Data:-------------------------------------------------------------------------- 

Quantidade de Litros:----------------------------------------------------- 

Valor Total: R$-------------------------------------------------------------- 
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Local do abastecimento:------------------------------------------------- 

Nome do Operador/Motorista:------------------------------------------- 

 

4 – FINALIDADE SOS SERVIÇOS 

 

Promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e 

ininterrupto da patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, com ajustes no que diz respeito ao controle eficaz dos mesmos, 

obtendo como resultado, uma economia satisfatória no consumo dos 

combustíveis para realizar a otimização dos serviços de restabelecimento de 

trafegabilidade em 19.047,00 m de estradas vicinais em áreas atingidas por 

desastres naturais no município de Alenquer, no Estado do Pará. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTO 

 

5.1- A entrega dos produtos (abastecimento da patrulha mecanizada de 

terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer) será feita mediante 

a apresentação, por responsável pelo abastecimento, oficial do órgão, 

do “Documento de Requisição”, encaminhada pelo responsável pelo 

controle do contrato na Área de Administração da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, em 02 (duas) vias, preenchidas com as especificações e 

quantidades solicitadas. 

Após preenche-las e assiná-las e carimba-las, no ato do abastecimento, 

a contratada ficará com a 1ª via da Requisição e devolverá a 2ª via ao 

responsável supracitado, através do responsável pelo abastecimento. 

 

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTO 

A contratada deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo 

máximo de até 5 (cinco) dias úteis da data da publicação do extrato contratual 

no Diário Oficial do Estado. O fornecimento dos produtos objeto do contrato, 

será realizado na sede do Município, podendo as quantidades variar, para mais 

ou para menos, conforme legalmente previsto pela Lei Nº 8.666/93 e suas 

alterações. 
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A contratada fornecerá os combustíveis a Prefeitura Municipal de Alenquer, 

que serão contratados obedecendo a média dos preços encontrados nos 

postos de combustível do município de Alenquer. 

7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os valores máximos dos contratos, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias consecutivos, feitos com base na média dos preços praticados nos 

Postos de Combustíveis do município de Alenquer no mês de 

AGOSTO/2022, conforme as cotações em anexo. 

 

Tipo do Equipamento Litros  
Valor Total 

 Quantidade Valor 

    

Óleo Diesel S-500 16.736 8,29 138.741,44 

Subtotal 138.741,44 

 

 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1- Abastecimento contínuo e ininterrupto da frota de abastecimento da 

patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer; 

8.2- Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela 

Prefeitura Municipal de Alenquer, quanto à execução dos serviços 

contratados; 

8.3- Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de 

habilitação junto aos órgãos públicos; 

8.4- Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem defeitos ou incorreções; 

8.5- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato; 

8.6- Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal 

de Alenquer ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pela contratante. 
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9 – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 

 

9.1- Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada 

possa prestar os serviços dentro das especificações técnicas 

recomendadas; 

9.2- Efetuar o pagamento, mensalmente ou conforme o fornecimento, das 

notas fiscais correspondentes aos combustíveis fornecidos, no prazo 

máximo de até 05 (cinco) dias do recebimento das mesmas, após 

devidamente atestadas por servidor da Área de Administração da Prefeitura 

na forma regulamente adotada pela Prefeitura Municipal de Alenquer; 

9.2.1- O pagamento será precedido da consulta das Certidões, Conjunta, 

FGTS, SEFA e TRABALHISTA, para verificar a situação da credora quanto 

às condições de habilitação exigidas na licitação. 

9.2.2- Procedida a consulta, será impressa as certidões e anexadas as 

notas fiscais da Contratada. 

9.3- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o 

contrato. 

 

10 – EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos que serão utilizados pela Prefeitura Municipal de 

Alenquer são: 

CAMINHÃO CAÇAMBA PMA07 
VW/13.190 CRM 4X2 

 9536E7230DR349538 

CAMINHÃO CAÇAMBA PMA02 NSF-8415 9533172S4AR041161 

PÁ CARREGADEIRA W-130 
NEW HOLLAND 

 NAAE11771 

PÁ CARREGADEIRA 692 CAT  0924HJWLB00936 

TRATOR DE ESTEIRA D6 CAT  10474236 

PATROL 845 CASE  NAAF07196 

PATROL R6 140-B NEW 
HOLLAND 

 NBAF00779 

 

11 – RELAÇÃO DE VICINAIS: 

Aquisição de óleo diesel para abastecimento de equipamentos de 

terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer, para executar os serviços 
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descritos no quadro demonstrativo abaixo. Todas vicinais estão na área de 

abrangência atingidas por desastres naturais em nosso município. 

 
 

ITEM 

 
 

VICINAL 

 
EXTENSÃO 

DANIFICADA 
TOTAL (EM 
METROS) 

1 Estrada Vicinal do Curicaca 9.138,00 

2 Estrada Vicinal do Seringal 9.909,00 

 
TOTAL EM METROS 

 
19.047,00 

 

 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSSARA GARCIA DA 
COSTA PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por JUSSARA 
GARCIA DA COSTA PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:05:13 -03'00'
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Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o 

que determina o Art. 7 da Lei nº 8.666/93 e demais legislações vigentes que 

regem a matéria, o ExmºSr. Heverton dos Santos Silva, Prefeito Municipal de 

Alenquer, resolve: 

a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à 

aquisição de óleo diesel S-500 para abastecer a patrulha 

mecanizada utilizada no restabelecimento de trafegabilidade com 

a recuperação de pontos críticos das estradas vicinais em áreas 

atingidas por desastres naturais no município de Alenquer; 

 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 
Heverton dos Santos Silva 

Prefeito Municipal  

Alenquer-Pa. 

  

HEVERTON DOS 
SANTOS 
SILVA:78367042
204

Assinado de forma 
digital por HEVERTON 
DOS SANTOS 
SILVA:78367042204 
Dados: 2022.08.22 
15:45:16 -03'00'
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PLANILHA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA RESTABELECIMENTO 

 

ITEM QUANTIDADE EXTENSÃO DANIFICADO 
TOTAL (EM METROS) 

VALOR R$ 

 
 

   

VICINAIS 02 19.047 m R$-138.741,44 

    

 

 

 
DETALHAMENTO DAS VICINAIS 

  EXTENSÃO 
DANIFICADA 
TOTAL (EM 
METROS) 

VALOR R$ 

1 Estrada Vicinal do Curicaca 9.138,00 66.562,68 

2 Estrada Vicinal do Seringal 9.909,00 72.178,76 
 

Total Geral dos Danos 
19.047,00 R$- 138.741,44 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594 
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Planilha de Custo dos Combustíveis 

 

Os valores dos Combustíveis foram adotados de acordo com a média de 

preços praticados nos Postos de Combustíveis do município de Alenquer, no 

mês de agosto de 2022, de acordo com as cotações em anexo. 

  

Tipo do Equipamento LITROS  
Valor Total 

 Quantidade Valor 

Óleo Diesel S-500 16.736,00 R$- 8,29 R$- 138.741,44 

    

 

 
VALOR DO CONCEDENTE R$ 

 
R$- 100.000,00 

 
VALOR DO CONVENETE CONTRA-PARTIDA R$ 

 
R$- 38.741,44 

 

Alenquer, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- 1511785594 

 

 

  

JUSSARA GARCIA DA 
COSTA PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por 
JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:06:04 -03'00'
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LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA 

 

No município de Alenquer, existem várias jazidas. 

Cada Vicinal relatada abaixo existe uma jazida para extração em até 10 km da 

PA. 

ITEM VICINAL EXTENSÃO DANIFICADA 
TOTAL (EM METROS) 

1 Estrada Vicinal do Curicaca 9.138,00 

2 Estrada Vicinal do Seringal 9.909,00 
  

TOTAL EM METROS 
 

19.047,00 m 

 

Alenquer, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594 

JUSSARA GARCIA DA 
COSTA 
PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por 
JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:06:24 -03'00'
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PROJETO BÁSICO 
 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE 30.000,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 500 PARA 

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A 

RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS 

VICINAIS EM ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS 

NO MUNICÍPIO DE ALENQUER, TOTALIZANDO 32.220,00 

METROS. 

 

 

 

ALENQUER/PA 

 

 

 

 

 

AGOSTO/2022 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

AQUISIÇÃO DE 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 500 PARA SEREM 

UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA NO 

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECUPERAÇÃO DE 

PONTOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS VICINAIS EM ÁREAS ATINGIDAS POR 

DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE ALENQUER-PARÁ. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

Com base nos fundamentos no art. 7º Lei nº 8.666 de 21-06-93 e suas 

alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios 

que possibilitem viabilizar a aquisição de Óleo Diesel para o abastecimento de 

Patrulha mecanizada de terraplenagem para realizar serviços de 

restabelecimento de trafegabilidade em 32.220,00 m de estradas vicinais, com 

a recuperação de pontos críticos dessas estradas vicinais em áreas atingidas 

por desastres naturais no município de Alenquer, no Estado do Pará. 

Com esta aquisição, busca-se a execução desses serviços onde vislumbra-

se restabelecer a trafegabilidade das estradas vicinais do município altamente 

deterioradas pelas fortes chuvas, recuperando pontos críticos. 

As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante 

celebração de convênio a ser firmado entre o Governo do Estado do Pará, 

através da Secretaria Estadual de Transportes- SETRAN e a Prefeitura 

Municipal de Alenquer, visando a aquisição de combustível tipo Óleo Diesel S-

500. 

Caso ocorra a necessidade de outros produtos, como óleo lubrificantes, na 

execução dos serviços estes serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Alenquer, Pará. 
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2- OBJETO 

 

Contratação da Empresa, para fornecimento parcelado de combustíveis, 

tipo Óleo S-500 para abastecimento de patrulha mecanizada de terraplenagem 

da Prefeitura Municipal de Alenquer, para realizar serviços de restabelecimento 

de trafegabilidade em 32.220,00 m de estradas vicinais, com a recuperação de 

pontos críticos dessas estradas vicinais, com a recuperação de pontos críticos 

dessas estradas vicinais em áreas atingidas por desastres naturais no 

município de Alenquer, no Estado do Pará. 

 

3- A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSISTIRÁ EM: 

 

3.1- Disponibilização pela contratada de estabelecimento regularizado para o 

abastecimento de patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura 

Municipal de Alenquer. 

3.2- O abastecimento será realizado nos reservatórios utilizados nos Veículos 

de Assistência que compõem a Patrulha de máquinas da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, devendo, no ato do abastecimento, registrar em formulário 

fornecido pela contratante os seguintes dados: 

3.2.1- Identificação do Veículo de Assistência: 

Marca/Modelo:-------------------------------------------------------------- 

Placa:-------------------------------------------------------------------------- 

Tipo de Combustível:------------------------------------------------------ 

Número da Requisição (para controle interno):--------------------- 

Data:--------------------------------------------------------------------------- 

Quantidade de Litros:----------------------------------------------------- 

Valor Total: R$-------------------------------------------------------------- 

 

3.2.2- Controle do Abastecimento do Veículo/Equipamento de terraplenagem: 

Data:-------------------------------------------------------------------------- 

Quantidade de Litros:----------------------------------------------------- 

Valor Total: R$-------------------------------------------------------------- 
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Local do abastecimento:------------------------------------------------- 

Nome do Operador/Motorista:------------------------------------------- 

 

4 – FINALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

Promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e 

ininterrupto da patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, com ajustes no que diz respeito ao controle eficaz dos mesmos, 

obtendo como resultado, uma economia satisfatória no consumo dos 

combustíveis para realizar a otimização dos serviços de restabelecimento de 

trafegabilidade em 32.220,00 m de estradas vicinais em áreas atingidas por 

desastres naturais no município de Alenquer, no Estado do Pará. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTO 

 

5.1- A entrega dos produtos (abastecimento da patrulha mecanizada de 

terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer) será feita mediante 

a apresentação, por responsável pelo abastecimento, oficial do órgão, 

do “Documento de Requisição”, encaminhada pelo responsável pelo 

controle do contrato na Área de Administração da Prefeitura Municipal 

de Alenquer, em 02 (duas) vias, preenchidas com as especificações e 

quantidades solicitadas. 

Após preenche-las e assiná-las e carimba-las, no ato do abastecimento, 

a contratada ficará com a 1ª via da Requisição e devolverá a 2ª via ao 

responsável supracitado, através do responsável pelo abastecimento. 

 

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTO 

A contratada deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo 

máximo de até 5 (cinco) dias úteis da data da publicação do extrato contratual 

no Diário Oficial do Estado. O fornecimento dos produtos objeto do contrato, 

será realizado na sede do Município, podendo as quantidades variar, para mais 

ou para menos, conforme legalmente previsto pela Lei Nº 8.666/93 e suas 

alterações. 
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A contratada fornecerá os combustíveis a Prefeitura Municipal de Alenquer, 

que serão contratados obedecendo a média dos preços encontrados nos 

postos de combustível do município de Alenquer. 

7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os valores máximos dos contratos, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos, feitos com base na média dos preços praticados nos Postos de 

Combustíveis do município de Alenquer no mês de AGOSTO/2022, conforme 

as cotações em anexo. 

 

Tipo do Equipamento Litros  
Valor Total 

 Quantidade Valor 

    

Óleo Diesel S-500 30.000 8,29 248.700,00 

Subtotal 248.700,00 

 

 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1- Abastecimento contínuo e ininterrupto da frota de abastecimento da 

patrulha mecanizada de terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer; 

8.2- Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela 

Prefeitura Municipal de Alenquer, quanto à execução dos serviços 

contratados; 

8.3- Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de 

habilitação junto aos órgãos públicos; 

8.4- Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem defeitos ou incorreções; 

8.5- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato; 

8.6- Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal 

de Alenquer ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pela contratante. 
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9 – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 

 

9.1- Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada 

possa prestar os serviços dentro das especificações técnicas 

recomendadas; 

9.2- Efetuar o pagamento, mensalmente ou conforme o fornecimento, das 

notas fiscais correspondentes aos combustíveis fornecidos, no prazo 

máximo de até 05 (cinco) dias do recebimento das mesmas, após 

devidamente atestadas por servidor da Área de Administração da Prefeitura 

na forma regulamente adotada pela Prefeitura Municipal de Alenquer; 

9.2.1- O pagamento será precedido da consulta das Certidões, Conjunta, 

FGTS, SEFA e TRABALHISTA, para verificar a situação da credora quanto 

às condições de habilitação exigidas na licitação. 

9.2.2- Procedida a consulta, será impressa as certidões e anexadas as 

notas fiscais da Contratada. 

9.3- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o 

contrato. 

 

10 – EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos que serão utilizados pela Prefeitura Municipal de 

Alenquer são: 

CAMINHÃO CAÇAMBA PMA07 
VW/13.190 CRM 4X2 

 9536E7230DR349538 

CAMINHÃO CAÇAMBA PMA02 NSF-8415 9533172S4AR041161 

PÁ CARREGADEIRA W-130 
NEW HOLLAND 

 NAAE11771 

PÁ CARREGADEIRA 692 CAT  0924HJWLB00936 

TRATOR DE ESTEIRA D6 CAT  10474236 

PATROL 845 CASE  NAAF07196 

PATROL R6 140-B NEW 
HOLLAND 

 NBAF00779 

 

11 – RELAÇÃO DE VICINAIS: 

Aquisição de óleo diesel para abastecimento de equipamentos de 

terraplenagem da Prefeitura Municipal de Alenquer, para executar os serviços 

descritos no quadro demonstrativo abaixo. Todas vicinais estão na área de 

abrangência atingidas por desastres naturais em nosso município. 
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ITEM 

 
 

VICINAL 

 
EXTENSÃO 

DANIFICADA 
TOTAL (EM 
METROS) 

01 Ramal Bem Fica 2.730,00 

02 Ramal Bom Jesus 15.990,00 

03 Ramal Catitu 8.000,00 

04 Ramal São José do Rio Curuá 5.500,00 

 
TOTAL EM METROS 

 
32.220,00 

 

 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por 
JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:10:47 -03'00'
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Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o 

que determina o Art. 7 da Lei nº 8.666/93 e demais legislações vigentes que 

regem a matéria, o ExmºSr.. Heverton dos Santos Silva, Prefeito Municipal, 

resolve: 

a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à 

aquisição de óleo diesel S-500 para abastecer a patrulha 

mecanizada utilizada no restabelecimento de trafegabilidade com 

a recuperação de pontos críticos das estradas vicinais em áreas 

atingidas por desastres naturais no município de Alenquer; 

 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 
Heverton dos Santos Silva 

Prefeito Municipal 

Alenquer-Pa. 

  

HEVERTON 
DOS SANTOS 
SILVA:78367
042204

Assinado de forma 
digital por 
HEVERTON DOS 
SANTOS 
SILVA:78367042204 
Dados: 2022.08.22 
15:04:05 -03'00'
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PLANILHA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA RESTABELECIMENTO 

 

ITEM QUANTIDADE EXTENSÃO DANIFICADO 
TOTAL (EM METROS) 

VALOR R$ 

 
 

   

VICINAIS 04 32.220,00 m R$-248.700,00 

    

 

 

 
DETALHAMENTO DAS VICINAIS 

  EXTENSÃO 
DANIFICADA 
TOTAL (EM 
METROS) 

VALOR R$ 

01 Ramal Bem Fica 2.730,00 21.072,35 

02 Ramal Bom Jesus 15.990,00 123.423,75 

03 Ramal Catitu 8.000,00 61.750,46 

04 Ramal São José do Rio Curuá 5.500,00 42.453,44 
 

Total Geral dos Danos 
  

248.700,00 

 

Alenquer, PA, 22 de agosto de 2022. 

 

 

Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594  

JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por JUSSARA 
GARCIA DA COSTA PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:11:25 -03'00'
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Planilha de Custo dos Combustíveis 

 

Os valores dos Combustíveis foram adotados de acordo com base na 

média dos preços praticados nos Postos de Combustíveis do município de 

Alenquer no mês de AGOSTO/2022, conforme cotações, em anexo. 

 

Tipo do Equipamento LITROS  
Valor Total 

 Quantidade Valor 

Óleo Diesel S-500 30.000,00 R$- 8,29 R$- 248.700,00 

    

 

 
VALOR DO CONCEDENTE R$ 

 
R$- 180.804,00 

 
VALOR DO CONVENETE CONTRA-PARTIDA R$ 

 
R$- 67.896,00 

 

Alenquer, 22 de agosto de 2022. 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- 1511785594 

 

 

  

JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por JUSSARA 
GARCIA DA COSTA PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:12:03 -03'00'
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LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA 

No município de Alenquer, existem várias jazidas. 

Cada Vicinal relatada abaixo existe uma jazida para extração em até 10 km da 

PA. 

ITEM VICINAL EXTENSÃO DANIFICADA 
TOTAL (EM METROS) 

01 Ramal Bem Fica 2.730,00 

02 Ramal Bom Jesus 15.990,00 

03 Ramal Catitu 8.000,00 

04 Ramal São José do Rio Curuá 5.500,00 
  

TOTAL EM METROS 
 

32.220,00 m 

 

Alenquer, 22 de agosto de 2022. 

 

 
Jussara Garcia da Costa Pinto 

Engenheira Civil- PMA 

CREA- RNP 1511785594 

JUSSARA GARCIA DA COSTA 
PINTO:92810306249

Assinado de forma digital por JUSSARA 
GARCIA DA COSTA PINTO:92810306249 
Dados: 2022.08.22 14:12:18 -03'00'
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ANEXO – II 
 

MINUTA DE CONTRATO 
CONTRATO Nº xxxxxxx/2022. 

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE ALENQUER DO PARÁ, 
REPRESENTADO PELO (ÓRGÃO 
CONTRATANTE) E A EMPRESA 
(CONTRATADA). 

 
O MUNICÍPIO DE ALENQUER, representado pelo(a) (ÓRGÃO CONTRATANTE), com sede à (...) 
nº (...), Bairro (...), CEP: (...), inscrito no CNPJ/MF sob o nº (...), nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Exmª. Srª. (...), (qualificação: nacionalidade 
e estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), residente 
e domiciliado nesta capital, e de outro lado a empresa (RAZÃO SOCIAL), empresa com sede 
estabelecida à (...) nº (...), Bairro (...), CEP: (...), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), doravante 
denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu sócio-administrador/procurador 
(nome), (qualificação: nacionalidade, estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da 
Fazenda sob o CPF nº (...), residente e domiciliado nesta capital, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO Nº /2021, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, 
resultante do Pregão Eletrônico nº (...)/2021 e Proposta de Preços, consoante o Processo nº 
xxxxxx/2021-(órgão), mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se 
obrigam: 

 

1.1. O presente Contrato será regido pelo disposto nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, 
Decretos nº 8.538/15 e n.º 10.024/19 suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis ao 
assunto. 

 

3. O presente contrato decorre de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº XXX/XXXX, MENOR PREÇO, com fundamento na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024 e 
subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, aplicando, subsidiariamente, no que couber, outras legislações 
complementares, as quais amparam o presente contrato para todos os efeitos legais, 
independentemente de transcrição. 

 

4.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

4. CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
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ALENQUER/PA, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 
O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500 PARA 
RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECUPERAÇÃO DE PONTOS 
CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE ALENQUER AS SUAS 
COMUNIDADES, CONFORME OS CONVENIOS Nº 074/2022, Nº 090/2022 E Nº 131/2022, 
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER E A SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRANSPORTE-SETRAN, consoante com o quadro que segue: 

N.º ESPECIFICAÇÃO DO 
ITEM 

QUANT. MARCA VL. 
UNIT. 

VL. 
TOTAL 

1 LOTE 1: CONVENIO Nº 074/2022 
(Recuperação de estradas vicinais da 
região Quilombo Pacoval) 

88.140  8,29 730.680,60 

2 LOTE 2: CONVENIO Nº 090/2022 
(Recuperação de estradas vicinais da 
região Curicaca e Siringal) 

16.736  8,29 138.741,44 

3 LOTE 3: CONVENIO Nº 131/2022 
(Recuperação de estradas vicinais da 
região Benfica, Bom Jesus, Catitu, 
São José do Rio Curuá) 

30.000  8,29 248.700,00 

 
5.1. O preço total dos produtos acima listados é de R$ 0,00 (xxxxxxxxx). 

 

6.1. O regime de execução dos serviços/aquisição a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no 
Termo de Referência e no Edital do Pregão Nº. XXX/2021. 
6.2. Será emitida à CONTRATADA, Ordem de Fornecimento Compra/Serviços, de acordo com a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Alenquer/PA durante a vigência do Contrato, nos termos do 
caput do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, sendo facultado ao CONTRATANTE adotar 
as providências a que se refere o § 2º do supracitado dispositivo legal. 
6.3. Não serão aceitos fornecimentos diferentes dos especificados no TR. 

 

São obrigações da PMA: 
7.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas; 
7.2. Rejeitar o item cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes nos Anexos 
deste Edital; 
7.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, 

5. CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 

6. CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/AQUISIÇÃO 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
7.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega do item objeto deste Edital e seus Anexos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório 
e Definitivo; 
7.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do item objeto deste Edital e seus 
Anexos a ser recebido; 
7.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no item 
objeto deste Edital e seus Anexos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
7.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
do item objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

São obrigações da CONTRATADA: 
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento; 

8.2. Colocar à disposição da PMA, os meios necessários à comprovação da qualidade do item, 
permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito nos Anexos; 

8.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital e seus Anexos; 
8.4. Declarar, detalhadamente, a garantia do item cotado, contado a partir da data do recebimento 
definitivo; 
8.5. O prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições do objeto, obrigando-se a 
reposição em perfeito estado de uso, que será no máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da solicitação efetuada; 
8.6. Disponibilização e fornecimento de todos os reparos e substituições necessários ao saneamento 
dos óbices ocorridos; 
8.7. Fornecer todos os equipamentos, os serviços, a mão de obra, o transporte e tudo o mais 
necessário à fiel execução do objeto licitado; 
8.8. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, dentro dos padrões de 
certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação 
em vigor; 
8.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
8.10. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização; 
8.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PMA, durante a vigência do 
contrato; 
8.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.13. Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para os produtos em até 
25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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8.14. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de 
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014-TCM. 

 

9.1. O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 
15, §8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de 
Referência, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, 
com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do Termo de 
Recebimento Provisório; 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade 
com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de 
Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

9.2. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 
9.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja 
de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como 
determinar prazo para substituição do produto eventualmente fora de especificação. 

9.3.1. Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento 
convocatório e na proposta da CONTRATADA serão rejeitados parcialmente ou totalmente, 
conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a repará-los ou substituí-los (por completo) 
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

10.1. O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 
10.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante a 
apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após 
conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo 
dos produtos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação 
das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do 
processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da 
Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela 
Administração, a sua regularização. 
10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

10. CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 
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10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 
fórmula: 
I = (TX / 100) / 
365 EM = I x N x 
VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano VP = Valor da Parcela em 
atraso EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
10.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER/PA-PA, em favor da CONTRATADA. Caso esse 
valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente 
ou judicialmente, se necessário. 
10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 

 

11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas 
Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 

 

 
12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
Administração estão assegurados na seguinte funcional: 
Exercício 2022 
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 15.122.003.2.040 
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
UNIDADE: 10 SEC. MUN. DE INSFRA. E SERV. BÁSICOS 
ELEMENTO DE DESPESA: 39.90.33.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO: 15.00000 – RECURSOS VINCULADOS DE IMPOSTOS 
As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo 
aditivo ou apostilamento. 

 

13.1. O valor do contrato é de R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, serviços de consumo, seguro e outros 

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL / FATURA 

13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO 
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necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

14.1.1. A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da contratação; 
14.1.2. As supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

14.2. A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções no fornecimento 
dos produtos, objeto deste contrato, desde que, após consulta à CONTRATADA, as mesmas sejam 
consideradas viáveis. 
14.3. Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláusula Décima Terceira 
ou no prazo da execução do contrato serão acordados ajustes apropriados, que deverão ser 
formalizados, através do Termo Aditivo, obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela 
Administração, consoante o Art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão 
da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa: 

 
Ocorrên

cia 
Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato, ou não 
retirar a Nota de Empenho, 
quando convocado dentro do 
prazo de 
validade de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de 
ALENQUER/PA pelo período de 2 (dois) anos. 
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado no 

Contrato, 
a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do produto não fornecido, limitada a 20 
(vinte) dias. Após o 

14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

15. CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 

considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

 
Não efetuar a troca do objeto, 
quando notificado. 

4. Impedimento de licitar com o Município de 
ALENQUER/PA pelo período de 1 (um) ano. 
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato/nota de 
empenho. 

 
Substituir o objeto fora do 
prazo estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do produto não substituído, limitada a 20 
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto. 

 
Deixar de entregar 
documentação exigida neste 
Edital. 

7. Impedimento de licitar com o Município de 
ALENQUER/PA pelo período de 1 (um) ano. 
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato/nota de 
empenho/valor total estimado para o item. 

 
Não mantiver a proposta ou 
desistir do lance. 

9. Impedimento de licitar com o Município de 
ALENQUER/PA pelo período de 1 (um) ano. 
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua 

proposta ou 
lance, a juízo da Administração. 

 

Comportar-se de modo inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com o Município de 
ALENQUER/PA pelo período de 2 (dois) anos. 
12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

 

Fizer declaração falsa. 

13. Impedimento de licitar com o Município de 
ALENQUER/PA pelo período de 2 (dois) anos. 
14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

 
 

Apresentar documentação falsa. 

15. Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos. 
16. Multa de 30% (trinta    por cento)    do
 valor do contrato/nota de empenho. 
17. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 
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Cometer fraude fiscal. 

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos. 
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor
 do contrato/nota de empenho. 
20. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 
pregão eletrônico, em que não 
se comine 
outra penalidade. 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada 
a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto. 

 
Inexecução total. 

22. Impedimento de licitar com o Município de 
ALENQUER/PA pelo período de 2 (dois) anos. 
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

Contrato. 

 
Inexecução parcial do objeto. 

24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
ALENQUER/PA pelo período de 1 (um) ano. 
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

correspondente a 
parte não executada. 

 

15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento 
dos produtos, a CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que 
a CONTRATADA também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste 

Edital. 
15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e 
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que 
deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. 
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 15.1. 
15.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração 
Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais. 
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16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das 
hipóteses legalmente previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras 
disposições legais aplicáveis. 

16.1.1. Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de 
procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao 
CONTRATANTE, no caso de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos 
estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
16.1.2. Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
16.1.3. Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 
78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
prejuízos que houver sofrido, comprovados mediante processo administrativo, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pelo fornecimento efetivado prestado em decorrência da a 
execução do Contrato até a data da rescisão. 
16.1.4. Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará 
a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao 
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento. 

 

17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas 
Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal 
nº 8.666/93, combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

 
   18.1. Não será admitida a SUBCONTRATAÇÃO do objeto licitatório. 
 

19.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que sejam observados 
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

20.1. O presente contrato vigorará até o dia 31 de dezembro de 2021, a partir da sua assinatura. 
20.2. Este contrato poderá, por conveniência da Administração, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, em conformidade com o artigo 57, incisos I e II, da Lei 8.666/93. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 

17. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

18. CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

19. CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGÊNCIA 
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21.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na 
data 
da publicação do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014- 
TCM. 

 

22.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO 
OFICIAL 
DA UNIÃO, em observância aos prazos legais. 

 

23.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Alenquer/PA, para dirimir 
quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento. 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente 
Contrato em 03 (três) vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 
(duas) testemunhas. 

 
 

Alenquer/PA, de de 2021. 
 
 
 

(órgão) 
CONTRATANTE 

 
 
 

(razão social) 
CONTRATADA 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO 
CONTRATO. 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA – DO FORO 
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