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OFICIO. N°. 2207-01/2021 ADM/PMP

Primavera/PA, 22 de julho de 2021 

Ao Ilustrissimo Senhor 

Aureo Bezerra Gomes 

Prefeito Municipal de Primavera 

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS MECÂNICOs cOM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASs, VIABILIZANDO A 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E cORRETIVA NOS VEÍcULOS LEVES E 
PESADOS PERTENCENTES À FROTA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE 

PRIMAVERA/PA

Senhor Prefeito, 

Solicito a execução das medidas necessárias à contratação do pedido 

constante no Termo de Referência (T.R) em anexo. 

Atenciosamente, 

LAYANA LOUR�IRO PRAGANA 
Secretária de Administração e Planejamento

dgnakeodPeteito
ReRggebido 

2 02 

Avenida General de Moura Carvalho,
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TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente termo de referência visa à CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECANICos COM 
sUBSTITUIÇÃO DE PEÇAs, VIABILIZANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA NOS VEiCULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES À FROTA 

DOs ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA. 

1.2. Serão amparados pelo contrato, objeto deste processo, todos os 

veiculos relacionados nesse Termo de Referência, bem como os que forem 

adquiridos durante vigência do contrato, limitados ao valor máximo de aditivo 

contratual previstos na Lei n° 8.666 /93. 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.1.0 presente termo de referência visa a contratação de empresa para 
prestação dos serviços de manutenção preventiva, coretiva e revisão, incluindo o 

fornecimento total de peças e acessórios de reposição, com padrões de qualidade 

e garantia, assim como outros serviços necessários para o perfeito funcionamento 
dos veiculos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Primavera e suas 

respectivas Secretarias.

2.2. DOS SERVIÇOS: 

VALOR VALOR 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

UNIT TOTAL 
SERVIÇOS MECÂNI 
DE VEICULOS LEVES 

S 
HORA 1800 

SERVIÇOS MECÂNICos 
VEICULOS 2 DE HORA 1800 

PESADOS 

2.3.DAS PEÇAS: 
c 

VALOR VALOR 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

UNIT TOTAL 
PEÇAS PARA VEÍCULO 

1 UNIDADE 100 FIAT LEVES/UTILITÁRIOS 
PEÇAS PARA VEIcULOS 

2 CITROEN UNIDADE 70 

LEVES/UTILITÁRIOS 
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PEÇAS PARA VEÍCULOS 

3 VOLKSWAGEM UNIDADE 150 
LEVES/UTILITARIOS. 

PEÇAS PARA VEICULOS 

4 CHEVROLET UNIDADE 200 

LEVES/UTILITARIOS. 

PEÇAS PARA VEICULO 

5 HONDA UNIDADE 100 

LEVES/UTILITARIOS 
PEÇAS PARA VEÍCULO 
PESADOS MARCOPOLO 

6 VOLARE UNIDADE 500 

(ÓNUBUS/MICROÓNIBUS 

PEÇAS PARA VEICULO 
PESADOS VOLKSWAGEM UNIDADE 

(ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS) 
PEÇAS PARA VEÍCULO 

500 

8 PESADOS IVECO UNIDADE 500 

(ONIBUS/MICRO-ÓNIBUS) 
PEÇAS PARA VEÍCULOS 

9 PESADOS MERCEDES- | UNIDADE 500 
BENZ (PICAMINHÖES) 

PEÇAS PARA VEÍCULO 
10 PESADO vOLKSWAGEM UNIDADE 500 

(P/CAMINHÖES). 
PEÇAS PARA VEÍCULOS 

11 PESADOS FORD UNIDADE 500 

(P/CAMINHÖES) 
PEÇAS 

12 EQUIPAMENTOS/MÁQINA UNIDADE 
PARA 

700 

S DUDNY 
PARA PEÇAS 

EQUIPAMENTOS/MÁQUIN UNIDADE 13 700 

AS CATERPILLAR

PARA PEÇAS 
EQUIPAMENTOS/MÁQUIN UNIDADE 14 700 

AS JCB 

PEÇAS PARA 
EQUIPAMENTOS/MÁQUIN UNIDADE 700 I5 

AS NEW HOLLAND 

PEÇAS 
EQUIPAMENTOS/MÁQUIN 

PARA 

16 UNIDADE 700 
AS JOHN DEERE 

(TRATOR AGRICOLA)
PEÇAS 
EQUIPAMENTOS/MÁQUIN 

AS PERKINS (TRATOR 

AGRICOLA)

PARA 

17 UNIDADE 700 

18 PEÇAS PARA UNIDADE 700 
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EQUIPAMENTOS/MÁQUIN 
AS NEW HOLAND 

(TRATOR AGRICOLA) 
PEÇAS PARA MAQUINAS 

19 E EQUIPAMENTOS UNIDADE 600 
AGRICOLAS LS MTRON 

PEÇAS PARA MÁQUINAS 
20 E EQUIPAMENTOS UNIDADE 600 

AGRICOLAS TOYAMA XP 

PEÇAS PARA MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS 

21 UNIDADE 600 AGRICOLAS 
WOLKSWAGEN 
PEÇAS PARA MÁQUINAS 

22 E EQUIPAMENTOS UNIDADE 600 
AGRICOLAS FORD 
PEÇAS PARA MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOSUNIDADE 23 600 AGRICOLAS 
CATERPILLAR 
PEÇAS PARA MAQUINAS 

24 E EQUIPAMENTOS UNIDADE 600 

AGRICOLAS KOMATSU 

PEÇAS PARA MÁQUINAS 
25 EQUIPAMENTOS UNIDADE 600 

AGRICOLAS XCMG 
PEÇAS PARA MÁQUINAS 

E 26 EQUIPAMENTOS UNIDADE 600 
AGRICOLAS CASE 

PEÇAS PARA MÁQUINAS 
27 E EQUIPAMENTOS UNIDADE S00 

AGRICOLAS JCB 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Administração Pública do Municipio de Primavera-PA, pautada nos 

principios constitucionais, principalmente o da eficiência, e, na busca dos melhores 
resultados, com o menor dispêndio de recursos humanos e financeiros, visa à 
prestação continuada dos serviços de atendimento público para os seus 

municipes. 

3.2. Dessa maneira, para garantir esse serviço, é imprescindível a 

manutenção preventiva e corretiva, bem como aplicação el ou fornecimento de 
peças e acessórios básicos para funcionamento de seus veiculos e para que os 

mesmos estejam sempre em perfeitas condições de funcionamento e em bom 

estado de conservação, haja vista estes veículos estarem à disposição à qualquer 
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tempo quando demandados. 

3.3. Os serviços são considerados de extrema relevância pois envolvem 

manutenção de veiculos leves e pesados pertencentes a frotas da Prefeitura de 

Primavera e das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Assistência e 

Secretaria de Meio ambiente e Desenvolvimento Rural, que atende a população 

nos diversos serviços do Municipio de Primavera Pará. Todas as solicitações à 

Prefeitura tem que ser agilmente atendidas, haja vista o papel relevante do serviço 

prestado que, quando acionado, garante o atendimento a todas às situações de 

urgência e emergência da Sec. de Saúde, os serviços de Transporte Escolar 

Municipal, Serviços de manutenção e limpeza das vias públicas municipais, 

remoção de lixo e atendimento social da população. Por esse motivo, as 

ocorrências que envolvem falhas, quebras ou defeitos das dos veiculos da PMP 

devem ser resolvidas de forma rápida e efetiva, com fornecimento de serviços e de 

peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e 

especialidades automotivas afetas à integridade dos veiculos e relativos à 

manutenção. 

3.4. Assim, mediante o presente Termo de Referência, busca iniciar o 

processo de seleção da melhor proposta, mediante licitação voltada à futura 

contrataç�o de empresa para a manutenção dos veiculos e para seu reboque 

quando necessário, para retornarem de imediato ao atendimento à população 
desta cidade, reduzir custos logisticos de coordenação entre a detecção do defeito, 

orçamento e aquisição de peças, equipamentos, componentes e acessórios, 

realização e conferência do serviço. 

4. DA RELAÇÃO DOS VEÍCULOS 

4.1. Os veiculos da Prefeitura e Secretarias, pertencentes à frota própria 

do municipio, passíveis de prestação dos serviços, objeto da contratação, são os 

que se discriminam abaixo: 

FROTA DoS VEICULOS SECRETARIA DE SAÚDE 

MARCA MODELO ANO QUANT 
FIAT STRADA CAB 2018/2018 02 

DUPLA 1.4 

FIAT FIORINO 2018/2018 01 

(AMBULANCIA)
WOLKSVAGE GOL 2019/2019 02 

N 

FIAT DUCATO FURGÃO 2019/2020 02 

(AMBULANCIA) 
www.primavera.pa.gov Avenida Generalde Moura Carvalho. 
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FIAT DOBLO 2014/2015 01 

(AMBULANCIA)

CITROEN FURGÃO 2014 /2014 01 

(AMBULANCIA)
FIAT PALIO WEEKEND 1.4 01 

FROTA DoS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
QUANT MARCA MODELO ANO 

MARCOPOLO ONIBUS VOLARE 2012/2013 01 

v8L 

2012/2013 02 
WOLKSWAGE ÖNIBUS 15.190 EOD 

E.S.ORE N 
01 WOLKSWAGE ÔNIBUS 15.190 EOD 

E.S.ORE 

2010/2011 

N 

01 WOLKSWAGE ÖNIBUS 16.180 EOD 
ES ORE 

1993 

N 

WOLKSWAGE NEOBUS 8.160 2021/2022 01 

N 

IVECO ONIBUS CityClass 2012/2013 01 

70C17 HD 

IVECO ONIBUS CityClass 2010/2010 01 

70C17 HDD 

FROTA DOS VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTËNCIA 

SOCIAL 

MARCA MODELOO ANO QUANT 

02 FIAT UNO ATTRACTIV 1.0 2019/2019 

2016/2016 01 CITROEN AIRCROSS 

FROTA DOS VEICULOS SECRETARIA DE CULTURA E DES. 

RURAL 

MARCA MODELO ANO QUANT 

FORD RANGER XLS SCD4 2018 01 

HONDA MOTO BROS NXR 2016 01 

160 

HONDA MOTO BROS 150 2008 01 

YAMAHA MOTO XTZ 125 2000 01 

JOHN DEERE TRATOR AGRICOLA 2018 01 
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PERKINSTRATORAGRICOLA 2020 01 
XV 80 4X4 

NEW HOLAND TRATOR AGRICOLA 2018 01 
TT4030 

LS MTRON TRATOR 80C 01 

PLAINA 

TOYAMA XP MICRO TRATOR 2020 01 

TDWE 12.5 RL-XP 

DIESEL 

DUDNY CARRETA EM 2020 01 
MADEIRA 4 EIXOS 

4TON 4X4 

FROTA DOs VEÍCULOs SECRETARIA DE OBRAS E 
URBANISMO 

MARCA MODELO ANO QUANT 

WOLKSWAGE CAÇAMBA 26 280 2014 01 
N CRM 6X4 

WOLKSWAGE CAÇAMBA 13.180 2011 01 

N CNM 

FORD CAÇAMBA CARGO 2010 01 

1722E 

CATERPILLAR MOTONIVELADORA 2014 01 

120K 

KOMATSU PA CARREGADEIRA 1982 01 

WA 180 

XCMG RETROESCAVADEIR 2018 01 

AXT 870 BR 

CASE RETROESCAVADEIR 2013 01 

A 580N 

JCB RETROESCAVADEIR 01 *** 

A 3CX 

4.2. O quantitativo dos veiculos do item anterior poderá ser acrescido substituido ou reduzido a critério da Prefeitura Municipal de Primavera-PA, nos 
limites estabelecidos da Lei 8.666/93, Lei de Licitações. 

Avenida General de Moura Carvalho. 
A entro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

www.primavera.pa.gov 
CNP:05.149.141/0001-94 



SECRETARIA DE PREFEITURA DE 

ADMINISTRAÇAOE 
PLANEJAMENTO 

PRIMAVERA 
GOVERI D0 POM 

5. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios: 

5.1.1. A empresa Contratada deverá providencia quando houver 
necessidade de substituições de acessórios, componentes, partes e peças de 

reposição, orçamento, com os valores correspondentes aos que foram disposto na 

proposta de preços vencedora da licitação. 

5.1.2 As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com 

garantia de fábrica/montadora. 

5.1.3 As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à 

Contratante, no ato da entrega do veiculo devidamente consertado, embalados e 

identificados (nome da peça e veiculo), exceto filtro de óleo e fitro de combustivel 
em virtude da possibilidade de contaminação no veiculo. Outras peças que 

possam eliminar resíduos liquidos deverão ser colocados em recipientes 

apropriados para transporte, evitando a contaminação do piso do veiculo. 

5.1.4. A empresa Contratada deverá prestar contas e esclarecimentos 

sobre as peças e acessórios adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo 

toda e qualquer informação ao Fiscal do Contrato para acompanhamento da 

execução contratual. 

5.1.5. No caso de fornecimento de peças e acessóriosimportados de 
venda não regular no Brasil, a empresa Contratada deverá apresentar., junto com o 
orçamento, a indicação do nome do fornecedor e telefone. 

5.1.6 Na hipótese de ser necessária a substituição de peça e/ou 
acessórios que nãose encontrem disponiveis no mercado (originais e genuinas) e 

que não constem na tabela de peças elou acessórios originais do fabricante, o 

valor pago será aquele de menor preço, mediante apresentação de três orçamentos 
pela Contratada e sujeitos a previa autorizaçãoda contratante. 

6. Das especificações dos serviços: 

6.1.1. As manutençðes dever�o ser programadas com o Gestor do 

Contrato. 

6.1.2 A Contratada deverá registrar em formulário próprio as 

intervenções realizadas, informando as datas da execução e solicitação dos 
serviços, data de conclusão, bem como nome do técnico responsável pela 

execução. O formulário de acompanhamento deverá conter campos compativeis 
com os constantes na Ordem de serviço. 

6.1.3 Seräo realizadas manutenções preventivas e inspeções

Avenida General de Moura Carvalho.
Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 
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veiculares em conformidade com os prazos estabelecidos pelo fabricante ou a cada 

5.000 km rodados ou 12 (doze) meses da última revisão (o que ocorrer primeiro), 

objetivando a prevenção e a detecção de falhas ou desgastes nos componentes 

sistêmicos que interferem na eficiente operacionalização dos veiculos obedecendo 

os itens 6.8 a 6.19. 

O prazo para a execução dos serviços não deverá ser superior a 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de entrada do veiculo na empresa. 
6.1.4 

6.1.5. A empresa Contratada deverá atender prontamente a todos os 

chamados que receber do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, 

contadas do registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes 

em componentes dos veículos/motores. 

6.1.6. A empresa Contratada deverá apresentar o orçamento para a 

execução dos serviços no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do 

veiculo no seu estabelecimento ou da solicitação do serviço pelo Fiscal do 

Contrato. 

6.1.7. O prazo para a execução dos serviços não deverá ser superior a 15 

(quinze) dias úteis, para os casos de retifica de motor e 05 (cinco) dias úteis, 

para os demais serviços, contados a partir da data de entrada do veiculo a ser 
reparado na empresa Contratada, incidindo multa diária caso o prazo seja 

excedido. 

6.1.8. A solicitação de prorrogação do prazo acima deverá ser 

encaminhada com antecedência minima de 2 (dois) dias antes do vencimento 
anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada. 

6.1.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 

tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa 

ficará a critério do Contratante. 

6.1.10 A Contratada deverá incluir na manutenção e reposição de 

peças novas e originais os preços praticados no balcão de empresas, os quais 

deverão ser compativeis com a realidade de mercado local. 

6.1.11 As peças ou componentes de equipamentos que apresentarem
defeitos ou problemas técnicos deverão ser substituidos por peças ou 

componentes novos, mediante a aprovação da Contratante, por intermédio do 
executor do contrato, com apresentação de orçamento prévio, discriminando os 

serviços a serem efetuados, as peças elou acessórios a serem repostos, o 

quantitativo, a marca, os valores das peças e/ou acessórios de reposição. 
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6.1.12 A Contratada deverá garantir os serviços executados que 
incluam substituição de peças elou acessórios decorrentes da manutenção, pelo 

prazo minimo de 90 (noventa) dias. 

6.1.13. A Contratante poderá a qualquer tempo e a seu critério 

exclusivo, por intermédio do Executor do Contrato, solicitar a apresentação de 

comprovação de procedência das peças e componentes utilizados nos serviços do 

Contrato 

6.1.14 Na manutenção corretiva serão substituidas todas as peças, 

acessôrios e componentes de consumo para funcionamento do equipamento que 

estejam defeituosos e desgastados por originais e sem uso, devendo ser fornecido, 

ao finalizar o conserto, relatórios de manutenção por equipamento. As peças elou 

acessórios substituídos serão entregues ao gestor do contrato, devidamente 

embalados em saco plástico bolha, que efetuará o descarte no prazo máximo de 90 

dias 

6.1.15. O serviço de manutenção veicular será pago considerando a 

hora/trabalho para mão de obra e pelo percentual de desconto do preço à vista das 

tabelas das montadoras para peças e acessórios utilizados. 

6.1.16 Todo serviço somente será realizado após autorização do 

Fiscal do Contrato. 

7. Prazos de garantia dos serviços, das peças e acessórios de reposição 

O prazo de garantia dos serviços executados em motor, retífica 

de motor, caixa de velocidade, diferencial, funilaria, solda, pintura e capotaria 

deverá ser de no minimo 06 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, 

contados da data do recebimento do veiculo pelo contratante, devidamente 

7.1.1. 

consertado. 

7.1.2. O prazo de garantia dos demais serviços e peças e acessórios 

aplicados, deverá ser de no minimo de 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) 

quilômetros, contados da data do recebimento do veiculo pelo contratante 

devidamente consertado. 

7.1.3. A empresa vencedora ficará obrigada, às suas expensas, a 

refazer e/ou modificar os serviços, bem como a trocar as peças elou acessórios 

utilizados na sua execução, de modo a adequá-los às especificações do Edital e 

seus Anexos, naquilo que vier a ser recusado, sendo que o ato de recebimento dos 

mesmos não importará na sua aceitação que, conforme a sua natureza, somente 

se consumará com o ateste pelo Contratante. 
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8. DAQUALIFICAÇÃO TËCNICA: 

8.1. Visando verificação da qualificação técnica, por ocasiäo da realizaç�o 

do certame licitatório, as empresas deverão comprovar a qualificação técnica, por 

meio de: 

8.1.1. Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 

juridica de direito püblico ou privado, declarando ter a licitante realizado ou estar 

realizando fornecimento pertinente e compatível em características, natureza, 

volume, quantidade, prazos e outros dados característicos com o objeto deste 

Termo de Referência, de forma satisfatória, conforme previsto no Termo de 

Referência. 

8.1.2. Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitaçãoe 

que dispõe de todos os requisitos exigidos no Termo de Referência. 

9. DO ATENDIMENTO E LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS: 

9.1. O atendimento técnico para os serviços de manutenção preventiva e 

corretiva dar-se-á em local especificado pela Contratada, em conformidade com as 

condições estabelecidas nesse termo de referência, no horário de expediente 

administrativo, ou domingos e feriados em caso de força maior que prejudiquem a 

continuidade do serviço, que dependam o equipamento com defeito. 

9.2. A Contratada fornecerá relatório técnico para controle da Prefeitura 

Municipal referente a cada chamada, onde constarão os horários de inicio e término 

do atendimento, os equipamentos e identificação de todas as peças substituidas, o 

serviço executado, a causa, as falhas e as recomendações. O referido relatório 

deverá ser atestado pelo Fiscal do contrato. Esse documento servirá de base para 

autorização de pagamento. 

8.3. Fica estabelecido que os equipamentos não poderão sofrer 

intervenções de terceiros sem prévia autorização por escrito da contratante. 

10. FISCALIZAÇÃO 

10.1.A Contratada deverá indicar preposto aceito pela Contratante, para 

representá-la na execução do contrato. 

10.2. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, será acompanhada e fiscalizada, por servidor 

devidamente designado pela autoridade competente da PMP e ou das Secretarias 

Municipais. Todas as ocorrências relacionadas com a execução da manutenção 
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preventiva e corretiva, determinando-se o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados, deverão ser notificadas pelo servidor designado. 

10.3.A Contratada deverá observar que a ação ou omissão, total ou 

parcial. da fiscalizaçåo da Contratante, não a eximirá de total responsabilidade 

quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

10.4. As decisões e providências relacionadas que ultrapassarem a 

competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em 

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10.5. Todos os serviços, depois de concluídos, dever�o ser testados na 

presença do fiscal do contrato designado, ficando sua aceitaçåo final dependendo 
de aprovação após os testes. 

11. DA VISTORIA DA FROTA 

11.1. facultado aos licitantes realizar vistoria da frota dos veiculos da 
PMP e Secretarias Municipais que se encontram na Garagem da Prefeiturae nas 

Secretarias Municipais, situada à Rua General Moura Carvalho, s/n Bairro Centro 
Primavera - Pa, para conhecimento das condições de conservação. A vistoria tem 

por objetivo garantir que todos os licitantes conheçam integralmente o objeto da 

licitação, dada a complexidade e natureza do objeto. 

11.2. Esta vistoria será acompanhada por responsável técnico, designado 

de cada Secretaria da Prefeitura de Primavera-Pa e deverá ser marcada com 

antecedência de 24 (vinte e quatro) horas através do endereço eletrônico 

cpl primaverapa@gmail.com das 08:00h às 12:00h, até 03 (três) dias úteis anterior 

à data da realização da licitação. 

11.3. A Licitante deverá apresentar a "Decaração de Vistoria elou Pleno 

Conhecimento" referente à Frota da Prefeitura de Primavera e Secretarias 

municipais, junto coma habilitação, assinado pelo representante legal da empresa, 

conforme modelo apresentado no anexo VI deste Termo Referencial. 

114. Não será admitida, em hipótese alguma, alegações posteriores de 

desconhecimento dos serviçose de dificuldade técnica não prevista.

12. DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 A recepção dos serviços não implica na sua aceitação definitiva,
porquanto dependerá da verificação do resultado satisfatório quanto à qualidade 
aferido pela Contratante mediante comprovação (documento assinado pelo fiscal 
do contrato da PMP, obrigando-se a Contratada a: 

Avenida General de Moura Carvalho. 
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12.1.1. Executar os serviços com pessoal qualificado, mediante emprego 

de técnico e ferramental apropriados. 

12.1.2. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária 

e exclusivamente, às suas custas e riscos, bem assim os executados com vicios 
defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da empresa 

prestadora dos serviços, inclusive do emprego de m�o-de-obra. 

12.2. O prazo para apresentação do orçamento, por parte da Contratada, 

não deverá ultrapassar 2 (dois) dias após a entrada do veículo no seu 

estabelecimento ou da solicitação do serviço pelo Fiscal do Contrato. 

12.3. A Contratante poderá recusar, em todo ou em parte o orçamento, 

pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, ficando a Contratada obrigadaa 
executar ou fornecer apenas o que for aprovado. 

12.4. A execução dos serviços somente considerar-se-á autorizada com a 

prévia Ordem de Serviço OS, expedida pelo responsável técnico da frota da PMP 
e Secretarias Municipais. 

12.5. A Contratada fornecerá um relatório técnico, mensal para controle da 

PMP, onde estarão os serviços executados, peças utilizadas e demais anotações 

pertinentes ao acompanhamento fiscal do contratado. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A Contratada deverá cumprir rigorosamente as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Nomas Regulamentadoras 

NR, Normas de Medicina e Segurança do Trabalho sendo obrigada a manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo 

13.1 

de Referência. 

13.2 A Contratada deverá possuir em seu quadro de técnicos 
profissional que execute as atividades/funções de elaborar, orientar e fiscalizar os 

serviços de mecânica, realizar manutenção de máquinas e equipamentos, 

participar de inspeções e acompanhamento de montagem e testes como também 

interpretar esquemas de montagem, montar equipamentos, 
elaboração de planos de manutenção, estabelecer condições de segurança para 
executar a manutenção. 

participar na 

13.3. A Contratada deverá apresentar, quando solicitado, as 
respectivas comprovações das suas qualificações técnicas (certificados elou 
registros) elou treinamentos pelos respectivos fabricantes.
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13.4 A Contratada deverá atender as chamadas para manutenção 
corretiva, quantas forem necessárias, sem quaisquer custos adicionais para a 

PMP, independentemente das visitas para manutenção preventiva. 

13.5. A Contratada deverá executar os reparos independentemente do 

número de horas que forem necessárias, fornecendo toda mão de obra necessária 

à execução dos serviços contratados, impondo-Ihes rigoroso padrão de qualidade, 

segurança e eficiência. 

13.6 A Contratada deverá permitir o acompanhamento dos serviços 

por técnicos da Prefeitura Municipal no local de execução. 

13.7. A Contratada deverá apresentar ao(s) Executor(es) do contrato a 

planilha de serviços preventivos, que fará parte integrante do contrato, e garantir 

que em toda visita sejam executados os serviços ali previstos 

13.8. A Contratada deverá exigir que seu funcionário colabore com os 

servidores da Prefeitura Municipal que forem acompanhar os serviços, fornecendo 

as informações sobre os serviços executados e/ou aparelhagem revisada. 

13.9 A Contratada deverá dispor de peças de reposição em 

quantidade suficiente para a execução dos serviços ora contratados, podendo a 

Contratante solicitar a apresentação de comprovação de procedência das peças e 

componentes utilizados nos serviços. 

13.10. A Contratada deverá prestar os serviços ora contratados por meio 

de seus técnicos que não terão nenhum vinculo empregaticio com a Prefeitura 

Municipal, em nenhuma hipótese. 

13.11. A Contratada deverá manter os funcionários técnicos prestadores 
de serviços da empresa Contratada utilizando crachá, e uniformizados de forma 

condizente com a execução do serviços e com os equipamentos de proteçãoo 

individuais (EPI's). 

13.12 A Contratada será responsável perante a Contratante pelos 

eventuais danos ou desvios causados aos equipamentos, à Administração, a seus 

prepostos ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução dos 

serviços. A Contratada deverá então efetuar o ressarcimento correspondente, 
imediatamente após o recebimento da notificação, sob pena de glosa de qualquer 

importância que tenha direito a receber. 

13.13. A Contratada será responsável pelos impostos incidentes sobre o 

objeto do Contrato, bem como as despesas dos seus agentes de serviço por 

Ocasião de manutenção preventiva e corretiva. 
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13.14 
A Contratada deverá fornecer ao(s) Executor(es) do Contrato, 

relatórios mensais circunstanciados dos serviços prestados, mediante recibo, 

fazendo constar desse relatório, inclusive, peças substituidas e suas referências, 

motivos de quebras apurados, bem como sugestöes para redução da incidência de 

defeitos, etc. 

13.15. A Contratada deverá responsabilizar-se pelos danos que seus 

empregados ou propostos vierem a causar ao contratante, ao seu patrimônio e atéa 

terceiros, nas suas dependências. 

13.16 A Contratada deverá comunicar a Prefeitura Municipal qualquer 

anormalidade constatada e prestar esclarecimentos solicitados. 

13.17. 
A Contratada deverá responsabilizar-se, através de declaração 

formal no presente certame, por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por 

seus empregados, (representantes ou prepostos), direta ou indiretamente, àà 

Contratante ou a terceiros, inclusive aos decorrentes de serviços ou aquisições 

com vicios ou defeitos, constatáveis nos prazos das garantias, mesmo expirado 

vencimento do contrato; 

13.18 A Contratada deverá responsabilizar-se integralmente pelos 
veiculos recebidos para a prestação de serviços, incluindo todos os pertences 
acessórios e objetos neles contidos, obrigando-se à reparação total da perda em 

caso de furto ou roubo, incêndios, acidentes e sinistros, desde a entrega do veiculo 

para orçamento até o seu recebimento final pelo setor competente da Contratante 

13.19. A Contratada deverá manter os veículos objetos do contrato em 

local coberto, limpo e fechado, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira, 

granizo e demais intempéries, vez que se trata de proteção ao patrimônio público. 

13.19.1 A entrega e/ou devolução do veiculo, quando da realização 
da manutenção, deverá ocorrer durante o horário de expediente normal do 

Contratante, o nã0 cumprimento do prazo definido neste Termo Referencial, 

acarretará em multas previstas em contrato. 

13.19.2 Para fins de comprovação da entrega do veiculo e 

habilitação junto ao setor financeiro e de pagamento, a Contratada deverá elaborar 

um termo de recebimento do veiculo, com especificações dos serviçose peças 

substituidas 
14. DAS OBRIGAÇÖES DO CONTRATANTE 

Solicitar a execução de serviços através de formulário próprio, 
expedido pelo fiscal do contrato da frota da Prefeitura e Secretarias Municipais, 

14.1 
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14.2 o fiscal do contrato deverá registrar todas as ocorrências com o 
fornecimento de peças ou serviços realizados, determinando o que for necessário 

para a regularização das faltas ou falhas observadas; 

14.3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa 

cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

14.4. Caberá ao fiscal do Contrato notificar a Contratada, por escrito, 
sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço 

para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, encaminhando a 

respectiva notificação ao Gestor Municipal de PMP para as devidas providências. 

14.5 Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados; 

14.6. Designar um servidor credenciado para acompanhar e fiscalizar os 

serviços objeto deste instrumento; 

14.7. Não permitir a execução de serviços em desacordo com as 

obrigações assumidas pela Contratada. 

14.8 A Contratante deverá avaliar as alterações que interfiram na 

operacionalização dos serviços majorando quando for o caso, o quantitativo de 

horas e peças estimadas para o mês, devendo a Contratada propor de forma 

justificada o recebimento dos valores excedentes, cabendo a área técnica da PMP, 

demandante dos serviços, a avaliação e parecer. 

15. DO RESPONSÁVEL TËCNICO 

Será designado um Responsável Técnico em cada Unidade/ 

que ficará com 

15.1. 
Secretaria, 

as competências constantes no termo de 

acompanhamento dos serviços, recebimento, relatórios e demais atribuições a ele 

pertinentes. 

15.2. A Contratada designará funcionário, que será responsável pela 

prestação de todos os esclarecimentos técnicos à execução dos serviços objeto da 

contrataçãão. 

16. DA GESTÃO DO CONTRATO 

16.1.1. A Gestão Operacional da prestação do serviço, objeto deste 

contrato será exercida pela PMP e por suas respectivas Secretarias. 

que julgarem 16.1.2. Transmitir à Contratada as determinações 

necessárias; 
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16.1.3. 
Recusar a prestação do serviço realizado em desacordo com 

este instrumento, com o editalde licitação e seus anexos; 

16.1.4. 
Notificar a Contratada pela inexecução parcial ou total do presente 

contrato. 

16.2. Gestão Contratual será exercida pela Coordenadoria 
A 

Administrativa - PMP, que terápoderes para: 

16.2.1. Abrir processo administrativo punitivo, com vistas a aplicação das 

penalidades previstas emlei; 

16.2.2. 
Elaborar Termos Aditivos para prorrogações e alterações 

contratuais 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. O atraso injustificado na execução do objeto contYatado bem 

como para adequação de serviços realizados implica no pagamento de multa de 

1% (um por cento) por dia de atraso, limitada a 3% (três por cento) ou 03 (três) dias 

de atraso, calculada sobre o valor total do Contrato, isentando em conseqüência a 

contratante de quaisquer acréscimos, sob qualquer titulo, relativos ao período em 

atraso. A partir do 4° (quarto) dia de atraso será considerada a inexecução parcial 

do objeto. 

17.2 A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

17.3 Também fica sujeita às penalidades constantes na lei 4.484/92 e 

8.666/93. 

18. DO FATURAMENTO 

Todos os serviços e peças elou acessórios correrão por conta da 

Contratada, que cobrará mensalmente a Prefeitura Municipal pelos serviços 
18.1 

efetivamente realizados. 

18.2 A realização do serviço será comprovada por relatório técnico de 

manutenção preventiva e corretiva atestado pelo responsável técnico designado 

pela PMP. O valor relativo à substituição de peças e acessórios será o preço 

calculado conforme normas estabelecidas no termo referência.

18.3. Caberá ao Gestor do Contrato conferir o relatório técnico de 
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manutenção preventiva e corretiva atestado pelo fiscal, designado pela PMP 

18.4 A fiscalização e acompanhamento do contrato será realizada pelo 

responsavel técnico designado pela Prefeitura Municipal elou pelo Gestor do 

Contrato 
Primavera/Pará, 22 de julho de 2021 

Atenciosamente, 

ooR 
LAYANA LOUREIRO PRAGANA 

Secretánia de Administração e Planejamento 

O Avenida General de Moura Carvalho, 

Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

www.primavera.pa.go 
CNPJ: 05.149.141/0001-9- 


		2021-08-11T18:26:45-0300
	AUREO BEZERRA GOMES:02460449267




