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OFICIO N°: 449/2021 	 Rurópolis-PA, 22 de junho de 2021. 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
A/C JOSÉ EDILSON MACHADO LIMA 
PREGOEIRO/PMR 

Assunto: A Contratação de empresa especializada em limpeza, higienização e lavagem de 
veículos da Secretaria de Educação de Rurópolis, Município de Rurópolis-Pa. 

Diante da necessidade de Contratação para a prestação de serviço em limpeza, higienização 

e lavagem de veículos da Secretaria de Educação de Rurópolis do Município de Rurópolis-PA, 

solicito que possa licitar em caráter de emergência a Contratação conforme descreve o termo de 

referencia. 

Encaminhamos em anexo a Vossa Excelência a planilha elaborada por essa Secretaria da 

exata necessidade municipal. 

Observa-se que na planilha consta todos os dados necessários para realização de um 

procedimento licitatório. 

Solicitamos que ao publicarem a licitação remeta a esta Secretaria a cópia da mesma para 

que possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e garantir a contratação. 

Rurópolis (PA), 22 de junho de 2021. 

TURANDI 	' 	• VIEIRA 
SECRETÁR1O UNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Decreto N° 003/2021. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1 	0 presente tem por objeto a futura contratação de empresa especializada em limpeza, 
higienização e lavagem de veículos da Secretaria de Educação de Rurópolis, com fornecimento do 
material de consumo, máquinas e equipamentos necessários à realização dos serviços. 

2. DO TERMO 
2.1 	Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
As dúvidas poderão ser sanadas junto ao Departamento de Licitações e Compras. 

3. DA JUSTIFICATIVA. 
3.1 	Os serviços são necessários e imprescindíveis para garantir a higienização dos veículos, 
assim como preservar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado de conservação, 
bem como o bem estar aos alunos e servidores que o utilizam; 
3.2 Justifica-se, também, a necessidade da contratação de empresa especializada por não 
possuirmos em nosso quadro funcional servidores e local adequado para realização de tais 
serviços. 
3.3 Os veículos se deslocam rotineiramente para  Areas  rurais e devido as nossas estradas não 
serem pavimentadas, é imprescindível que seja disponibilizado este serviço com vistas as 
manutenções da aparência e qualidade. 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
4.1. Os serviços que tratam o presente Termo de Referência deverão ser executados com zelo e 
destreza; 
4.2. Os serviços deverão ser prestados de segunda-feira a sexta-feira, em horário a ser estabelecido 
e alterado de acordo com a conveniência administrativa, devendo ser feita escala de horário, de 
forma que seja a melhor para atender aos serviços; 
4.3. Os serviços compreenderão: higienização (lavagem automotiva) compreende em lavagem 
completa do veiculo, limpeza externa e interna, inclusive com aspiração e pulverização e 
eventualmente lavagem do motor; 
4.4. Os serviços serão realizados nos veículos pertencentes à frota da Secretaria de Educação que 
atualmente constam de 11 (onze) ônibus escolares, 02 (duas) camionetes, 02 (duas) Motocicleta; 
3.5 Os serviços serão realizados conforme necessidade da contratante, mediante autorização da 
Secretaria de Educação. 

5. DO PAGAMENTO 
5.1. 	0 pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado através de ordem de 
pagamento em favor do CONTRATADO, depositado em conta corrente do CONTRATADO, até 
o 100  (décimo) dia  fail  do mês subsequente ao da prestação dos serviços, desde que seja 
apresentada a (s) respectiva (s) Nota (s) Fiscal (is). 
5.2 	Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento  
sera  contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
5.3 	0 pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de 
inexecução, imperfeição ou qualquer outra irregularidade, até o saneamento destes. 

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
6.1 	0 custo estimado total da presente contratação é de R$40.462,66 (quarenta mil, 
quatrocentos e sessenta e dois reais, sessenta e seis centavos). 
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6.2 	0 custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante no processo 
administrativo, elaborado com base na planilha do  site  Banco de Preços 
(https://www.bancodeprecos.com.br). 

7. DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATADA: 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas em Lei e exigidas no 
certame, as que fardo parte do contrato conforme abaixo: 

7.1.1. Cumprir integralmente o objeto da presente contratação, executando os serviços 
especificados e exigidos no termo de referencia e seus Anexos, conforme determinação da 
Secretaria Municipal de Educação; 

7.1.2. Cumprir fielmente o que estabelecem as cláusulas e condições deste Termo de 
Referência, deforma a garantir a qualidade dos serviços a serem executados; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da Secretaria da Educação, 
por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover 
o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação 
de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a secretaria reserva-se ao 
direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder denunciar o 
contrato, de pleno direito; 

7.1.4. Fornecer o material necessário à execução dos serviços e dispor de todas as 
ferramentas e equipamentos ao tipo de serviço a ser realizado; 

7.1.5. Garantir a qualidade dos serviços executados pelos seus empregados de modo que 
estes estejam de acordo com o exigido neste Termo quando do cumprimento das obrigações; 

7.1.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

7.1.7. Responsabilizar-se integralmente em executar os serviços contratados de acordo com 
as especificações estabelecidas pela SEMED, obedecendo As condições fixadas no contrato, no 
edital da licitação e na proposta de preços; 

7.1.8. Responder perante a CON1RATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua 
responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste instrumento; 

7.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer  emus  decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a Secretaria 
Municipal de Educação, 

7.1.10. Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pela Secretaria 
Municipal de Educação na execução do presente contrato; 

7.1.11. Manter durante toda a execução do contrato em observância com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas à época da contratação, 
conforme determina o artigo 55, inciso XIII da Lei 8666/93; 

7.1.12. A CONTRATADA se responsabilizará pelos danos causados diretamente A 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

8. DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE 
8.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas em Lei e exigidas no 
certame: 

8.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com os critérios definidos neste Termo de 
Referência; 
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8.1.2. Fornecer e colocar à disposição da empresa CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e da execução dos serviços; 

8.1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a empresa CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação; 

8.1.4. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito e  corn  antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

8.1.5. Acompanhar a prestação de serviços, efetuada pela empresa CONTRATADA, podendo 
intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão dos serviços; 

8.1.6. Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da Secretaria 
Municipal de Educação, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços 
prestados e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal N° 8.666/93; 

8.1.7. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 
empresa CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70 da Lei 
Federal N° 8.666/93. 

9. FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 
9.2 	Ficará como técnico(a) responsável pela Fiscalização do Contrato e Prestação deste serviço 
o servidor JAILTON SANTOS OLIVEIRA Matricula N° 062725-9, representante da Secretaria 
Municipal de Educação. 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
10.1 A prestação dos serviços constantes no presente Termo de Referência é de natureza 
continuada, razão pela qual o Contrato  tell  vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos no inciso II do art.57, 
da Lei n° 8.666/93. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
11.1 As despesas decorrentes da execução da obra correrão por conta das seguintes 
disponibilidades  or  amentarias: 

DOTAÇÃO 
ORCAMENTARIA 

ELEMENTO DE DESPESA NOMENCLATURA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12 361 0005 2.023 3.3 90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE 

PESSOA JURIDICA 

MANUTENÇÃO 	 DAS 
ATIVIDADES DA SEMECD 

12. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
12.1. Este termo fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações, bem como na licitação na modalidade PREGAO, levando em consideração o menor 
preço e a qualidade dos serviços prestados. 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 As aplicações somente serão aplicadas caso a empresa não cumpra, na integra, a 
regularidade da execução do objeto citado, assim estará sujeita as infrações e sanções 
administrativas previstas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93; 
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14. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

14.1 PLANILHA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO SERVIÇO/VEICULO UND QUANT. V.UNIT V.TOTAL 

01 

SERVIÇO 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM DE ÔNIBUS - Lavagem na 
parte externa: pintura, caixa de roda, caixa de 
ar' 	

parte 	interna: 	aspiração 	dos 	bancos, 
carpetes do interior do veiculo, porta-malas 
(bagageiro), 	limpeza 	do 	painel, 	incluindo 
pulverização 	e 	eventualmente 	lavagem 	do 
motor. 

SERVIÇO 48 

02 

SERVIÇO 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM 	DE 	MICRO-ÔNIBUS 	- 
Lavagem na parte externa: pintura, caixa de 
roda, caixa de ar; parte interna: aspiração dos 
bancos, carpetes do interior do veiculo, porta- 
malas 	(bagageiro), 	limpeza 	do 	painel, 
incluindo 	pulverização 	e 	eventualmente 
lavagem do motor. 

SERVIÇO 150 

03 

SERVIÇOS 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM DE CAMIONETE - Lavagem 
na parte externa: pintura, caixa de roda, caixa 
de ar. 	Parte interna: aspiração dos bancos, 
carpetes do interior do veiculo, porta-malas, 
limpeza do painel, incluindo pulverização e 
eventualmente lavagem do motor. 

SERVIÇO 80 

04 

SERVIÇO 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM 	DE 	MOTOCICLETA 	- 
Lavagem na Parte externa: pintura, caixa de 
roda. 

SERVIÇo 80 

12.2 Os quantitativos constantes deste anexo são meramente estimativos, não implicam em 
obrigatoriedade de contratação pela Administração, não podendo ser exigidos nem considerados 
como referência para pagamento, durante a vigência do Contrato, servindo apenas como 
referencial para a elaboração das propostas dos licitantes. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos 
ou supressões, sem que isso justifique motivo para indenizar o adjudicatário do certame. 

Rurópolis-PA, 22 de junho 

de 2021. 
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MEMO N°: 061/2021 	 Rurópolis-PA, 22 de  junho  de 2021. 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
A/C JOSÉ EDILSON MACHADO LIMA 
PREGOEIRO/PMR 

Assunto: Contratação de empresa especializada em limpeza, higienização e lavagem de veículos da 
Secretaria de Meio Ambiente de Rurópolis, Município de Rurópolis-Pa. 

Diante da necessidade de Contratação de empresa especializada em limpeza, higienização e 

lavagem de veículos da Secretaria de Meio Ambiente de Rurópolis, Município de Rurópolis-Pd, 

solicito que possa licitar em caráter de emergência a Contratação conforme descreve o termo de 

referência. 

Encaminhamos em anexo a Vossa Excelência a planilha elaborada por essa Secretaria da 

exata necessidade municipal. 

Observa-se que na planilha consta todos os dados necessários para realização de um 

procedimento licitatório. 

Solicitamos que ao publicarem a licitação remeta a esta Secretaria a cópia da mesma para 

que possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e garantir a contratação. 

Rurópolis (PA), 22 de junho de 2021. 

MARCIANO LIRA DE ALMEIDA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Decreto N° 018/2021. 

41P1 PREFEITURA MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
kahn/40-  6o teitati  

Rua Jose Rodrigues da Costa, N313 - Centro, Rurópolis — PA, CEP: 68.165-000  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo — SEMMA 

CNPJ: 19.278.470/0001-40 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente tem por objeto a futura Contratação de empresa especializada em limpeza, 
higienização e lavagem de veículos da Secretaria de Meio Ambiente de Rurópolis, Município de 
Rurópo 
2. DO TERMO 

	

2.1 	Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As 
dúvidas poderão ser sanadas junto a Secretaria departamento de Compras. 

3. DA JUSTIFICATIVA. 

	

3.1 	Os serviços são necessários e imprescindíveis para garantir a higienização dos veículos, 
assim como preservar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado de conservação, bem 
como o bem estar de nossos servidores que o utilizam; 
3.2 Justifica-se, também, a necessidade da contratação de empresa especializada por não possuirmos 
em nosso quadro funcional servidores e local adequado para realização de tais serviços. 
3.3 Os veículos se deslocam rotineiramente para áreas rurais e devido as nossas estradas não serem 
pavimentadas, é imprescindível que seja disponibilizado este serviço com vistas as manutenções da 
aparência e qualidade. 
4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
4.1. Os serviços que tratam o presente Termo de Referência deverão ser executados com zelo e 
destreza; 
4.2. Os serviços deverão ser prestados de segunda-feira a sexta-feira, em horário a ser estabelecido 
e alterado de acordo com a conveniência administrativa, devendo ser feita escala de horário, de 
forma que seja a melhor para atender aos serviços; 
4.3. Os serviços compreenderão: higienização (lavagem automotiva) compreende em lavagem 
completa do veiculo, limpeza externa e interna, inclusive com aspiração e pulverização e 
eventualmente lavagem do motor; 
4.4. Os serviços serão realizados nos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente que atualmente constam de 01 (uma) caminhonete, 03 (três) Motocicleta; 
4.5. Os serviços  seed()  realizados conforme necessidade da contratante, mediante autorização da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
4.6. Os serviços deveram ser prestados em âmbito municipal com lava jato na sede do município 
5. DO PAGAMENTO 
5.1. 0 pagamento referente ao objeto desta licitação  sera  efetuado através de ordem de 
pagamento em favor do CONTRATADO, depositado em conta corrente do CONTRATADO, até o 
100  (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, desde que seja apresentada 
a (s) respectiva (s) Nota (s) Fiscal (is). 

	

5.2 	em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

	

5.3 	0 pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de inexecução, 
imperfeição ou qualquer outra irregularidade, até o saneamento destes. 
6. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

	

6.1 	0 custo estimado total da presente contratação é de R$. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
" 	44§0 Viklaa 1)» 
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6.2 	0 custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante no processo 
administrativo, elaborado com base na planilha do  site  Banco de Preços 
(https://www.bancodeprecos.com.br). 
7. DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATADA: 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas em Lei e exigidas no 
certame, as que fardo parte do contrato conforme abaixo: 
7.1.1. Cumprir integralmente o objeto da presente contratação, executando os serviços especificados 
e exigidos no termo de referência e seus Anexos, conforme determinação da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente; 
7.1.2. Cumprir fielmente o que estabelecem as cláusulas e condições deste Termo de Referência, 
deforma a garantir a qualidade dos serviços a serem executados; 
7.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada 
a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a secretaria 
reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder 
denunciar o contrato, de pleno direito; 
7.1.4. Fornecer o material necessário à execução dos serviços e dispor de todas as ferramentas e 
equipamentos ao tipo de serviço a ser realizado; 
7.1.5. Garantir a qualidade dos serviços executados pelos seus empregados de modo que estes 
estejam de acordo com o exigido neste Termo quando do cumprimento das obrigações; 
7.1.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
7.1.7. Responsabilizar-se integralmente em executar os serviços contratados de acordo com as 
especificações estabelecidas pela SEMA, obedecendo As condições fixadas no contrato, no edital da 
licitação e na proposta de preços; 
7.1.8. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua 
responsabilidade ou por erros relativos A execução do objeto deste instrumento; 
7.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer  emus  decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; 
7.1.10. Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente na execução do presente contrato; 
7.1.11. Manter durante toda a execução do contrato em observância com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas A época da contratação, conforme 
determina o artigo 55, inciso XIII da Lei 8666/93; 
7.1.12. A CONTRATADA se responsabilizará pelos danos causados diretamente A Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
8. DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE 
8.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas em Lei e exigidas no 
certame: 

4;A, PREFEITURA MUNICIPAL 
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8.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa CONTRATADA, 
efetuando os pagamentos de acordo com os critérios definidos neste Termo de Referência; 
8.1.2. Fornecer e colocar à disposição da empresa CONTRATADA todos os elementos e informações 
que se fizerem necessários à execução da contratação e da execução dos serviços; 
8.1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a empresa CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratação; 
8.1.4. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
8.1.5. Acompanhar a prestação de serviços, efetuada pela empresa CONTRATADA, podendo intervir 
durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão dos serviços; 
8.1.6. Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços prestados e de 
tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal N° 8.666/93; 
8.1.7. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal N° 
8.666/93. 
9. FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.2 	ficará como técnico (a) responsável pela Fiscalização do Contrato e Prestação deste s&viço 
o servidor 	, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
10.1 A prestação dos serviços constantes no presente Termo de Referencia é de natureza 
continuada, razão pela qual o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos no inciso II do art.57, 
da Lei n° 8.666/93. 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
11.1 as despesas decorrentes da execução da obra correrão por conta das seguintes 
disponibilidades orçamentárias: 
18.541.0009.2.100- Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
33.90.39.00- Outros Serv Terceiro de Pessoa Jurídica 
12. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
12.1. Este termo fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações, bem como na licitação na modalidade PREGAO, levando em consideração o menor 
preço e a qualidade dos serviços prestados. 
13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 as aplicações somente serão aplicadas caso a empresa não cumpra, na integra, a regularidade 
da execução do objeto citado, assim estará sujeita as infrações e sanções administrativas previstas 
no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93; 
14. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
14.1 PLANILHA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE SERVI OS 

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇO/VEICULO UND QUANT. V.UNIT V.TOTAL 

01 

SERVIÇOS 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM DE CAMIONETE - Lavagem na 
parte externa: pintura, caixa de roda, caixa de ar.1 
Parte interna: aspiração dos bancos, carpetes do 

SERVIÇO 192 

PREFEITURA MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo — SEMMA 

CNPJ: 19.278.470/0001-40 

interior do veiculo, limpeza do painel, incluindo 
pulverização e eventualmente lavagem do motor. 
Qtd de Veículos: 01 

02 

SERVIÇO 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM DE MOTOCICLETA - Lavagem 
na Parte externa: pintura, caixa de roda. Qtd de 
Veículos: 03 

SERVIÇO 240 

14.2 os quantitativos constantes deste anexo são meramente estimativos, não implicam em 
obrigatoriedade de contratação pela Administração, não podendo ser exigidos nem considerados 
como referência para pagamento, durante a vigência do Contrato, servindo apenas como referencial 
para a elaboração das propostas dos licitantes. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou 
supresseies, sem que isso justifique motivo para indenizar o adjudicatário do certame. 

Rurópolis-PA, 22 de junho de 2021. 

MARCIANO LIRA DE ALMEIDA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Decreto N° 018/2021. 
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Rurópolis-PA, 22 de junho de 2021. 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
A/C JOSÉ EDILSON MACHADO LIMA 
PREGOEIRO/PMR 

Assunto: Contratação de empresa especializada em limpeza, higienização e lavagem de veículos 
da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Município de Rurópolis-Pa. 

Diante da necessidade de Contratação de empresa especializada em limpeza, higienização 

e lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Município de 

Rurópolis-PA, solicito que possa licitar em caráter de emergência a Contratação conforme descreve 

o termo de referência. 

Encaminhamos em anexo a Vossa Excelência a planilha elaborada por essa Secretaria da 

exata necessidade municipal. 

Observa-se que na planilha consta todos os dados necessários para realização de um 

procedimento licitatório. 

Solicitamos que ao publicarem a licitação remeta a esta Secretaria a cópia da mesma para 

que possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e garantir a contratação. 

Rurópolis (PA), 22 de junho de 2021. 

MARIA DOS SANTOS PADILHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 

Decreto N° 004/2021. 
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44,10/  PREFEITURA 

RUROPOLIS 
01;1/ 41,4 ,  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente tem por objeto a futura Contratação de empresa especializada em limpeza, 
higienização e lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, 
Município de Rurópolis-Pa. 
2. DO TERMO 

	

2.1 	Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Social. As dúvidas poderão ser sanadas junto ao Departamento Compras da Secretaria. 

3. DA JUSTIFICATIVA. 

	

3.1 	Os serviços são necessários e imprescindíveis para garantir a higienização dos veículos, 
assim como preservar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado de conservação, 
bem como o bem estar aos alunos e servidores que o utilizam; 
3.2 Justifica-se, também, a necessidade da contratação de empresa especializada por não 
possuirmos em nosso quadro funcional servidores e local adequado para realização de tais 
serviços. 
3.3 Os veículos se deslocam rotineiramente para  areas  rurais e devido as nossas estradas não serem 
pavimentadas, é imprescindível que seja disponibilizado este serviço com vistas as manutenções 
da aparência e qualidade. 
4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
4.1. Os serviços que tratam o presente Termo de Referência deverão ser executados com zelo e 
destreza; 
4.2. Os serviços deverão ser prestados de segunda-feira a sexta-feira, em horário a ser estabelecido 
e alterado de acordo com a conveniência administrativa, devendo ser feita escala de horário, de 
forma que seja a melhor para atender aos serviços; 
4.3. Os serviços compreenderão: higienização (lavagem automotiva) compreende em lavagem 
completa do veiculo, limpeza externa e interna, inclusive com aspiração e pulverização e 
eventualmente lavagem do motor; 
4.4. Os serviços serão realizados nos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência que atualmente constam de 02 (duas)  Van,  01 (um) camionete, 01 (um)  
Citroen Air Cross,  01 (um)  fiat  uno; 
4.5 Os serviços serão realizados conforme necessidade da contratante, mediante autorização da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência; 
4.6 Os serviços deveram ser prestado em âmbito municipal com lava jato na sede do município 
5. DO PAGAMENTO 
5.1. 0 pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado através de ordem de 
pagamento em favor do CONTRATADO, depositado em conta corrente do CONTRATADO, até 
o 100  (décimo) dia útil do  riles  subsequente ao da prestação dos serviços, desde que seja 
apresentada a (s) respectiva (s) Nota (s) Fiscal (is). 

	

5.2 	Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

	

5.3 	0 pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de 
inexecução, imperfeição ou qualquer outra irregularidade, até o saneamento destes. 
6. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

	

6.1 	0 custo estimado total da presente contratação é de R$. 

	

6.2 	0 custo estimado foi apurado a partir de mapa de pregos constante no processo 
administrativo, elaborado com base na planilha do  site  Banco de Preços 
(https://www.bancodeprecos.com.br). 
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.4.A2 PREFEITURA MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
"ma Mt,  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

7. DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATADA: 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas em Lei e exigidas no 
certame, as que fardo parte do contrato conforme abaixo: 
7.1.1. Cumprir integralmente o objeto da presente contratação, executando os serviços 
especificados e exigidos no termo de referência e seus Anexos, conforme determinação da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência; 
7.1.2. Cumprir fielmente o que estabelecem as cláusulas e condições deste Termo de Referencia, 
deforma a garantir a qualidade dos serviços a serem executados; 
7.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da Secretaria Municipal de Trabalho 
e Assistência, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando 
obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a 
secretaria reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem 
prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito; 
7.1.4. Fornecer o material necessário à execução dos serviços e dispor de todas as ferramentas e 
equipamentos ao tipo de serviço a ser realizado; 
7.1.5. Garantir a qualidade dos serviços executados pelos seus empregados de modo que estes 
estejam de acordo com o exigido neste Termo quando do cumprimento das obrigações; 
7.1.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
7.1.7. Responsabilizar-se integralmente em executar os serviços contratados de acordo com as 
especificações estabelecidas pela SEMTRAS, obedecendo as condições fixadas no contrato, no 
edital da licitação e na proposta de preços; 
7.1.8. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua 
responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste instrumento; 
7.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a Secretaria Municipal de 
Educação; 
7.1.10. Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pela Secretaria Municipal de 
Educação na execução do presente contrato; 
7.1.11. Manter durante toda a execução do contrato em observância com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas à época da contratação, conforme 
determina o artigo 55, inciso XIII da Lei 8666/93; 
7.1.12. A CONTRATADA se responsabilizará pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal 
de Trabalho e Assistência. 
8. DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE 
8.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas em Lei e exigidas no 
certame: 
8.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa CONTRATADA, 
eretuando os pagamentos de acordo com os critérios definidos neste Termo de Referência; 
8.1.2. Fornecer e colocar à disposição da empresa CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e da execução dos serviços; 
8.1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a empresa CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratação; 
8.1.4. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
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PREFEITUR A MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
	

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

8.1.5. Acompanhar a prestação de serviços, efetuada pela empresa CONTRATADA, podendo 
intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão dos serviços; 
8.1.6. Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da Secretaria Municipal 
de Trabalho e Assistência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços 
prestados e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal N° 8.666/93; 
8.1.7. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 
empresa CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70 
da Lei Federal N° 8.666/93. 
9. FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 
9.2 	ficará como técnico (a) responsável pela Fiscalização do Contrato e Prestação deste serviço 
o servidor MIGUEL PEREIRA NETO, representante da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Assistência. 
10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
10.1 A prestação dos serviços constantes no presente Termo de Referencia é de natureza 
continuada, razão pela qual o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos no inciso II do art.57, 
da Lei n° 8.666/93. 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
11.1 As despesas decorrentes da execução da obra correrão por conta das seguintes 
disponibilidades orçamentárias: 

DOTAÇÃO 
ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA 

NOMENCLATURA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

08.122.0003.2.082 

3.3 90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE 

PESSOA JURIDICA 

08.241.0003.2.084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DE PROTEÇÃO AO IDOSO PSE 

08 243 0003 2.085  GESTÃO DA PSB E PSE DA 
MAC  — ESTADO 

08.243.0003.2.086 PROTEÇÃO 	SOCIAL 
ESPECIAL DA  MAC  SUAS 

08 243 0003 2.087 
MANUTENÇÃO 	DOS 
CENTROS DE REFERÊNCIA 
DE  ASSIST.  SOCIAL E PSE 

08 243 0003 2.088 
MANUTENÇÃO 	DO 
PROGRAMA 	PRIMEIRA 
INFÂNCIA 

08 244 0003 2.089 
MANUTENÇÃO 	DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
IGD 

08 244 0003 2.090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
NO SUAS 

08 244 0003 2.092 
MANUTENÇÃO 	DE 
CONSELHOS 	 DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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08 244 0003 2.093  
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS 

4100 PRE 1,- Ei I URA MUNICIPAL 

RUROPOLIS  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

12. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
12.1. Este termo fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações, bem como na licitação na modalidade PREGAO, levando em consideração o menor 
prego e a qualidade dos serviços prestados. 
13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 as aplicações somente serão aplicadas caso a empresa não cumpra, na integra, a 
regularidade da execução do objeto citado, assim estará sujeita as infrações e sanções 
administrativas previstas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93; 
14. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
14.1 PLANILHA OUANTITATIVA E OUALITATIVA DE SERVIÇOS 

ITEM 
_ 

DESCRIÇÃO SERVIÇONEICULO UND QUANT. V.UN  IT  V.TOTAL 

01 

SERVIÇO 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM DE  VAN  - Lavagem na parte 
externa: pintura, caixa de roda, caixa de ar; 
parte interna: aspiração dos bancos, carpetes do 
interior do veiculo, porta-malas (bagageiro), 
limpeza do painel, incluindo pulverização e 
eventualmente lavagem do motor. QTD DE 
VEICULO: 02 

SERVIÇO 192 

• 

02 

SERVIÇOS 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM DE CAMIONETE - Lavagem na 
parte externa: pintura, caixa de roda, caixa de 
ar. Parte interna: aspiração dos bancos, carpetes 
do interior do veiculo, porta-malas, limpeza do 
painel, incluindo pulverização e eventualmente 
lavagem do motor. QTD DE VEICULO: 01 

SERVIÇO 192 

03 

SERVIÇOS 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM DE  CITROEN AIR CROSS  - 
Lavagem na parte externa: pintura, caixa de 
roda, caixa de ar. Parte interna: aspiração dos 
bancos, carpetes do interior do veiculo, porta- 
malas, 	limpeza 	do 	painel, 	incluindo 
pulverização 	e 	eventualmente 	lavagem 	do 
motor. QTD DE VEICULO: 01 

SERVIÇO 192 

04 

SERVIÇOS 	ESPECIALIZADO 	EM 
LAVAGEM DE  FIAT  UNO - Lavagem na 
parte externa: pintura, caixa de roda, caixa de 
ar. Parte interna: aspiração dos bancos, carpetes 
do interior do veiculo, porta-malas, limpeza do 
painel, incluindo pulverização e eventualmente 
lavagem do motor. QTD DE VEICULO: 01 

SERVIÇO 

. 

192 

14.2 os quantitativos constantes deste anexo são meramente estimativos, não implicam em 
obrigatoriedade de contratação pela Administração, não podendo ser exigidos nem considerados 
como referência para pagamento, durante a vigência do Contrato, servindo apenas como 
referencial para a elaboração das propostas dos licitantes. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos 
ou supressões, sem que isso justifique motivo para indenizar o adjudicatário do certame. 

Rurópolis-PA, 22 de junho de 2021. 
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PREFLII ' A MUNICIPAL 

RURÕPOLIS 
0 4.6kao 6 'memo .60  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MARIA DOS SANTOS PADILHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 

Decreto N° 004/2021. 
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