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EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 

 

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LANCHA TIPO VOADEIRA E EMBARCAÇÃO DE 
PEQUENO E GRANDE PORTE, PARA TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAJÁS-PA. 

 

1 – PREÂMBULO 

– 1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS - ESTADO DO PARÁ, através do 
Pregoeiro Oficial do Município, nomeado pela Portaria nº 146/2017, de 03/07/2017, que ao 
final assina, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que se encontra 
aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 045/2019, com julgamento pelo seu MENOR PREÇO POR ITEM, 
visando a Eventual e Futura Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Locação de 
Lancha Tipo Voadeira e Embarcação de Pequeno e Grande Porte, para Transporte Fluvial 
para Atender as Necessidades dos Fundos Municipais, Educação, Saúde e Assistência 
Social e Todas as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Anajás-PA, 
conforme especificações constantes do Anexo I do presente Edital, sendo que a presente 
licitação será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520 de 17 
de julho de 2.002 e Decreto Municipal nº 147/2009, aplicando-se subsidiariamente à 
medida do necessário a lei Federal nº. 8.666/93, além de, pelas condições específicas 
deste Edital e dos demais documentos que o integram.  

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS – Av. Pedro José da Silva, nº 01, 
Centro – CEP 68.810-000, ANAJÁS/PA - SALA DE LICITAÇÃO. 

ENTREGA DOS ENVELOPES: 12 DE JULHO DE 2019, 08:00 HORAS. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 12 DE JULHO DE 2019, 08:00 HORAS. 

ANEXOS: 

I. Especificação técnica 

II. Modelo de proposta 

III. Modelo da CREDENCIAL 

IV. Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação. 

V. Modelo da Declaração que se enquadra na Lei Complementar 123/2006. 

VI. Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 

VII. Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho e Emprego. 

VIII. Minuta do Contrato. 

As propostas deverão obedecer às especificações constantes neste instrumento 
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convocatório e anexos que fazem parte integrantes deste Edital. 
 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a Eventual e Futura Contratação de Pessoa Jurídica 
Especializada na Locação de Lancha Tipo Voadeira e Embarcação de Pequeno e Grande 
Porte, para Transporte Fluvial para Atender as Necessidades dos Fundos Municipais, 
Educação, Saúde e Assistência Social e Todas as Unidades Administrativas da Prefeitura 
Municipal de Anajás-PA, conforme especificações constantes do Anexo I do presente 
Edital. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação que preencherem as condições deste Edital. 

2.2. De acordo com o Art. 43, parágrafo 3º, da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 
8.883/94, a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá fazer diligência para 
melhor análise das condições das voadeiras, que deverão ter a documentação 
comprobatório da existência do bem e exigências estabelecidas pela Marinha do Brasil, 
Capitania dos Portos do Pará e Amapá ou de outra jurisdição, especificamente quanto às 
exigências para transporte. 

2.3. Cabe a Prefeitura Municipal de Anajás juntamente com o Fundos Municipais 
determinar os locais e datas de cada viagem. 

2.5. A contratada deverá tomar todos os cuidados e evitar danos ou acidentes aos 
usuários, tripulantes ou a terceiros na execução do serviço contratado e ficando sempre 
responsável por estes danos e acidentes. 

2.6. O contratado estará sujeito à fiscalização que poderão ser efetuadas pela 
Administração em qualquer tempo, e pela Capitania dos Portos na vistoria geral das 
voadeiras para que estejam em perfeitas condições de uso e compatíveis com transporte 
das pessoas. 

2.7. Prova de compatibilidade entre as voadeiras e seus operadores com o que exige a lei 
vigente, em especial da Lei Federal n.º 7.652/88, com especial atenção quanto à 
apresentação de habilitação especifica para transporte de pessoas. 

2.8. Será vedada a participação da empresa: 

a) Empresa sob processo de falência ou concordata. 

b) Empresa declarada inidônea por ato do Poder Público. 

c) Empresa impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública e 
quaisquer de seus órgãos descentralizados. 

d) Empresas reunidas em forma de consórcio. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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3.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

3.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com 
firma reconhecida por cartório competente, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhado do correspondente documento, 
dentre os indicados no item 
3.1.1. Que comprove os poderes do mandante para a outorga (anexo III). 

3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 

3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma licitante credenciada. 

3.4. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as 
exigências previstas não implica a desclassificação do licitante, mas o impede de dar 
lances verbais e manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo pregoeiro. 

3.5. Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, 
apresentarão Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme modelo contido no Anexo IV. 

3.6. O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei Complementar nº. 123/06 de 14 
de dezembro de 2006 que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
deverá apresentar a Declaração que se enquadra na citada lei, conforme modelo contido 
no Anexo V, bem como deverá apresentar documento jurídico, onde a qualidade de 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa. 

3.7. Os documentos necessários para o credenciamento poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente e por 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

4. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. A documentação constante do item 03 (DO CREDENCIAMENTO) deverão ser 
apresentados fora dos Envelopes 01 e 02. 

4.2. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverão ser 
apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS - PA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 
Razão Social da Licitante 
CNPJ 

 
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS - PA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 
Razão Social da Licitante 
CNPJ 

4.3. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) única via, datilografada ou impressa 
em papel timbrado e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas 
de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, juntando-se a procuração. 
4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas. 
 
5. O CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 “PROPOSTA DE PREÇO” 

5.1 A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter os seguintes elementos: 

5.1.1. Nome, endereço e CNPJ da Licitante; 

5.1.2. O número do processo e do Pregão; 

5.1.3. A descrição do objeto, da presente licitação, com a indicação da procedência, tipo, 
em conformidade com as especificações do Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 

5.1.5. Preço unitário será cotado no valor mensal, em moeda corrente nacional, em 
algarismo e por extenso, apurada à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação, conforme anexo II. 

5.1.6. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

6.1 Envelope "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

6.1.1. Habilitação Jurídica 

6.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

6.1.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem 6.1.1.2, deste subitem; 

6.1.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 

6.1.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
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6.1.2. Os documentos relacionados nos subitens 6.1.1.1 ao 6.1.1.5 não precisarão constar 
do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 

6.1.3. Regularidade Fiscal 

6.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

6.1.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual DECA/FIC, relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame, ou declaração de isento. 

6.1.3.3. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou 
outra prova equivalente, na forma da lei; 

6.1.3.4. Certidão negativa de Débito com a Fazenda Nacional e Dívida Ativa da União. 

6.1.3.5. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

6.1.3.6. Prova de Regularidade Municipal (VALORES MOBILIÁRIOS e IMOBILIARIOS), do 
domicílio ou sede da licitante. 

6.1.4. Outras Comprovações 

6.1.4.1. Cópia da habilitação especifica para transporte de pessoas dos operadores 
(marinheiro de comando e de máquina) que irão prestar serviços (art. 138, inciso V, da Lei 
nº. 9.503/97). 

6.1.4.2. Cópia da vistoria realizada na Voadeira que prestará os serviços, especificamente 
quanto aos equipamentos de segurança obrigatórios para de pessoal, conforme 
determinado a Lei nº 7.652/88, realizada pela Capitania dos Portos. 

6.1.4.3. Cópia da AUTORIZAÇÃO PARA DE PESSOAL das voadeiras que irão prestar os 
serviços, conforme determinado no Código Nacional Marítimo Lei Nº 7.652/88, realizada 
pela Capitania dos Portos. 

6.1.4.4. Cópia dos documentos relativos a (s) voadeiras (s) que prestará (ão) o (s) serviço 
(s) válido (s). 

6.1.4.5. Documentos do funcionário contratado, que comprove o vínculo empregatício com 
a empresa para exercerem tal serviço. 

6.1.4.6. Cópia do documento que comprove o vínculo da Voadeira com a empresa 
prestadora de serviço ou Contrato de Arrendamento do veículo, caso a Pessoa Jurídica 
arrende algum veículo. 

6.1.4.10. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 
licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder 
Publico, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes (Anexo VI). 

6.1.4.11. Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (Anexo VII). 

6.1.4.12. Todos os documentos previstos no item 06 e subitens deverão estar dentro do 
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prazo de validade até a data marcada para a abertura dos envelopes de Habilitação. 
 

7. APRESENTAÇÃO DE CRC. 

7.1. Os licitantes poderão apresentar cópia do certificado de registro cadastral expedido por 
este Município, dentro do prazo de validade e, devidamente atualizado guardada a 
conformidade do objeto da licitação, cuja comprovação será feita através da juntada do 
mesmo no envelope documentação, sendo que tal apresentação suprirá as exigências 
constantes dos itens 6.1.1., e subitens 6.1.3.1. e 6.1.3.2. 
 

8.1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

8.1.2.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente e por 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

8.1.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

8.1.2.3. Na hipótese do primeiro colocado ser caracterizado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houve restrição quanto à comprovação da regularidade da 
documentação, o Pregoeiro suspenderá a sessão e concederá 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. A não regularização no prazo previsto implicará na decadência 
do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, 
sendo facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.1.2.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o proponente será considerado 
INABILITADO. 

8.1.2.5. Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será 
considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da sua emissão. 

8.1.2.6. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial 
(domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao 
estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de 
estabelecimentos diversos, exceto atestados de capacidade técnica e quando houver 
recolhimento centralizado desses tributos a Fazenda Federal. 

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

9.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, 
com duração de aproximadamente 30 (trinta) minutos, podendo ser prorrogado enquanto 
houver Licitante presente para o credenciamento. 

9.1.1. Esgotado o prazo estipulado no item anterior e havendo ainda Licitantes presentes a 
serem credenciados, o prazo será prorrogado até o cadastramento de todos os Licitantes 
presentes. 
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9.1.2. Após o cadastramento do último Licitante presente, será aberto o primeiro envelope 
proposta de Preço. 

9.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo IV do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 

9.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes 
no certame. 

9.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que: 

9.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

9.3.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

9.3.3. Na hipótese de divergência entre os valores expressos numericamente e os 
expressos por extenso, prevalecera o valor expresso por extenso. 

9.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

9.4.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela. 

9.4.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no item anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 
03 (três) incluindo a de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas 
todas as propostas empatadas até o terceiro melhor preço, independentemente do número 
de licitantes. 

9.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio a sequência da 
formulação dos lances no caso de empate de preços. 

9.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 

9.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

9.7. Serão considerados valores unitários expressos com até 02 (duas) casas decimais. 

9.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 

9.9. Encerrada a etapa de lances, será (ao) classificada (as) a (s) proposta (s) selecionada 
(s) com o melhor preço por item. 

9.9.1. Na hipótese de que o último lance ofertado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte seja até 5% (cinco por cento) superior à do melhor preço apresentado por 
empresa sem essas características, a licitante tipificada como microempresa ou empresa 
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de pequeno porte, será convocada a apresentar novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos, sob pena de preclusão. 

9.10. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

9.11. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 

9.13 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, inclusive mediante: 

9.13.1. Substituição e apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio 
eletrônico hábil de informações. 

9.13.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

9.13.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

9.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e o objeto adjudicado à vencedora. 

9.15. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 

10.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

10.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
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10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.6. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

11. DO CONTRATO 

11.1. A respectiva minuta do contrato segue anexa ao presente Edital (ANEXO VIII). 

11.2. Farão parte integrante do contrato independente da transcrição, o presente Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL SRP acima citado e a proposta apresentada. 

11.2. A rescisão contratual se fará em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, nos Artigos 78, 
79 e 80, nos seus incisos e parágrafos. 

11.2. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, a partir da data de assinatura e 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério das partes, desde que prevaleça a 
mesma condição estabelecida neste Edital e no Contrato firmado (Art. 57 - inciso II, Lei nº. 
8.666/93). 

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. Será pago à adjudicatária os valores devidos mensal, em até 30 (trinta) dias contados 
a partir da emissão da Nota Fiscal, e da respectiva atestação pelos FUNDOS MUNICIPAIS, 
encarregada da gestão do contrato. 

12.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida. 

12.3. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – Contrato nº ----/2019, 
Processo nº 045/2019, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019. 

12.4. Como condição para receber cada pagamento, o CONTRATADO deverá comprovar 
sua regularidade fiscal com o FGTS. 

13.5. A Prefeitura Municipal de Anajás reserva-se o direito de descontar do pagamento 
devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente 
forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos 
disponíveis nas seguintes dotações orçamentárias, a saber: 

Exercício 2019: 
DOTAÇÃO PROGRAMA E. DE 

DESPESA 
12 032 0003 2.019 Manutenção do Conselho do FUNDEB 3.3.90.39.00 
12 122 1203 2.021 Manutenção da Sec. de Educação - FME 3.3.90.39.00 
12 361 0401 2.024 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40 % 3.3.90.39.00 
12 365 1311 2.038 Manutenção do Ensino Infantil 40 % 3.3.90.39.00 
10 032 0003 2.042 Manutenção do Conselho Mun. De Saúde 3.3.90.39.00 
10 122 1203 2.044 Manutenção da Secretaria de Saúde 3.3.90.39.00 
10 301 0200 2.046 Atenção Básica de Saúde 3.3.90.39.00 

http://www.anajas.pa.gov.br/


                        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Av. Pedro José da Silva, n. 01 – Centro - CEP 68.810-000 - Anajás - Estado do Pará 

CNPJ – 05.849.955/0001-31 

Endereço Eletrônico: www.anajas.pa.gov.br 

E-mail: cpl.anajas.@gmail.com 

 

 

LICITAÇÃO PMG 

 
Pag.:_______ 

 

 

______________ 

10 301 0202 2.047 
Manut. do Programa de Agentes Comunitários/PACS e 
Endemias 

3.3.90.39.00 

10 301 0203 2.048 Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF 3.3.90.39.00 
10 301 0217 2.049 Programa de Atenção da Saúde Bucal 3.3.90.39.00 
10 301 1004 2.050 Manutenção de Outros Programas do SUS/FUNASA 3.3.90.39.00 

10 302 0210 2.051 
Manutenção do Centro de Saúde de Anajás – Hospital 
Municipal 

3.3.90.39.00 

10 304 0235 2.053 Vigilância Sanitária 3.3.90.39.00 
10 305 0244 2.054 Campanhas de Vacinação 3.3.90.39.00 
10 305 0245 2.059 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde 3.3.90.39.00 

08 032 0133 2.057 
Manut. De Conselhos: Tutelar/Assist. Social/Crianças e 
Adolescente. 

3.3.90.39.00 

08 122 1203 2.058 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social 3.3.90.39.00 
08  243 0134 2.062 Programa Primeira Infância – Criança Feliz 3.3.90.39.00 
08 244 0137 2.064 Manut. do Centro de Referência Especializado – CREAS - PAEFI 3.3.90.39.00 
08 244 0137 2.065 Manut. de Centros de Referência e Assist. Social – CRAS - PAIF 3.3.90.39.00 
08 244 1002 2.067 Programa de Atenção Integrada a Família/Cadastro Único 3.3.90.39.00 

 
 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 

14. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e 
prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do 
Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 

14.1.1. Multa 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso ou paralisação dos serviços, 
calculado sobre o valor total do contrato até o limite de 6% (seis por cento) desse valor; 

14.1.2. Advertência por escrito; 

14.1.3. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 
Anajás/PA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa, jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

14.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal, para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 

14.2. Nenhum pagamento será processado a CONTRATADA, sem que antes esta tenha 
pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 

14.3. O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus. 

14.4. A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o 
prazo de 05 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da 
CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, 
da Lei º nº. 8666/93. 

14.4.1. Vencido o prazo acima, a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE 
suspenderá os pagamentos devidos à CONTRATADA, até que o valor correspondente à 
multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento 
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suspenso. 

14.4.2. As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, 
garantindo o exercício de prévia e ampla defesa. 

14.4.3. Fica o contratado responsável pela locomoção das pessoas, quando o veículo 
apresentar problemas ou quebras no percurso e quando o mesmo não comparecer para 
efetuar o transporte, não providenciando o serviço a ser executado, será aplicada a multa 
de 30% (trinta por cento) sobre o valor correspondente do quilômetro rodado no dia, e 
persistindo os problemas, será imediatamente rescindido o contrato. 

14.4.4. O valor das multas será recolhido ao Tesouro Municipal, dentro do prazo estipulado 
pela Prefeitura Municipal de Anajás a partir da data de sua cominação, mediante guia de 
recolhimento. 

14.4.5. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

 
15. DA NOTA DE EMPENHO  
 
15.1. O fornecedor dos serviços que teve seu preço registrado no Contrato será solicitado, 
pela Prefeitura Municipal, mediante emissão da Nota de Empenho (NOEP) correspondente, 
e nela deverá constar:  
Quantidade do produto; 
Descrição do produto;  
Local, hora e prazo de entrega;  
Valor do produto;  
Condições de pagamento e numeração anual. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes 
presentes. 

16.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

16.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

16.4. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do Estado do 
Pará no próximo mês subsequente ao encerramento do certame. 

16.6. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados na Imprensa Oficial do Estado do Estado do Pará. 

16.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada no Departamento de Licitação após o encerramento do presente 
certame e após a assinatura do contrato. 

16.8. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
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qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 

16.9. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 
até 24 horas, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

16.10. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

16.11. Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro adotando as disposições constantes 
da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93. 

16.12. Informações ou esclarecimentos suplementares sobre este Edital poderão ser 
requeridas por escrito à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Anajás/PA das 08:00 às 13:00 horas, através do endereço do correio eletrônico do 
Pregoeiro: cplanajas@gmail.com 

16.13. O Edital completo e anexos estarão disponíveis aos interessados na Sala da 
Comissão de Licitação na Av. Pedro José da Silva, nº 01, Centro – CEP 68.810-000 - 
Anajás  

16.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro de Anajás - Comarca de Anajás – PA. 

 
 
 
 
 
 

Sala das Licitações da Prefeitura Municipal de Anajás, 25 de Junho de 2019. 
 
 
 

_______________________________ 
Ozimar Martins Palheta 

Pregoeiro Oficial 
Conforme Portaria nº 146/2017 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LANCHA TIPO VOADEIRA E EMBARCAÇÃO DE 
PEQUENO E GRANDE PORTE, PARA TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAJÁS-PA. 

 

ITEM I – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

1 12 MÊS 

Voadeira motor de popa (automotor) 60 HP, volante de comando na frente 
assento estofado tipo cadeira com encosto. Dimensões da Voadeira: casco 
a partir de sete metros de comprimento e de no mínimo 1,95 m, largura, 
casco de alumínio soldado, capota em alumínio e acrílico nas laterais. 

  

ITEM II – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

2 12 MÊS 

Barco motor, construído em madeira de lei, medindo três metros e dez 
centímetro de largura; dezessete metros e trinta centímetro de comprimento 
e um metro e vinte centímetro de pontal, com capacidade para 15(quinze) 
toneladas de carga bruta.  

 

ITEM III – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

3 12 MÊS 

Voadeira motor de popa (automotor) 60 HP, volante de comando na frente 
assento estofado tipo cadeira com encosto. Dimensões da Voadeira: casco 
a partir de sete metros de comprimento e de no mínimo 1,95 m, largura, 
casco de alumínio soldado, capota em alumínio e acrílico nas laterais. 

  

ITEM IV – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

4 12 MÊS 

Barco motor, construído em madeira de lei, medindo três metros e dez 
centímetro de largura; dezessete metros e trinta centímetro de comprimento 
e um metro e vinte centímetro de pontal, com capacidade para 15(quinze) 
toneladas de carga bruta.  

 

ITEM V – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

5 12 MÊS 

Voadeira motor de popa (automotor) 60 HP, volante de comando na frente 
assento estofado tipo cadeira com encosto. Dimensões da Voadeira: casco 
a partir de sete metros de comprimento e de no mínimo 1,95 m, largura, 
casco de alumínio soldado, capota em alumínio e acrílico nas laterais. 
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ITEM VI – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

6 12 MÊS 

Barco motor, construído em madeira de lei, medindo três metros e dez 
centímetro de largura; dezessete metros e trinta centímetro de comprimento 
e um metro e vinte centímetro de pontal, com capacidade para 15(quinze) 
toneladas de carga bruta.  

 
 
OBSERVAÇÕES:  
 

1 - Voadeiras 

É obrigatório o uso, de coletes salva-vidas. 
O condutor da embarcação deverá possuir curso específico para transporte de pessoas, 
promovido pela Capitania dos Portos. 
A embarcação, motorizada ou não, deverá estar registrada na Capitania dos Portos, e a 
autorização para trafegar, exposta em local visível. 
 A Voadeira deverá ter proteção contra o sol e a chuva. 
 
2- COMO DEVE SER O MOTORISTA OU CONDUTOR: 
 
• Ter idade superior a 21 anos; 
• Para pilotar voadeiras, deve ser habilitado na Capitania dos Portos; 
• Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de 
pessoas; 
• Possuir curso de Formação de Condutor de Transporte de Pessoal; 
• Possuir matrícula específica na Capitania dos Portos; 
• Não ter cometido falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses. 
• Ser gentil e conduzir a voadeira com cuidado. 
 
3- ITINERÁRIO OU PERCURSO DA VOADEIRA:  
 

O itinerário será determinado pelos Fundos Municipais. 
 

4- Manutenção das voadeiras: 
 

4.1- A voadeira deverá ser revisada, diariamente, quanto aos seguintes itens: 
• sistema do Motor; 
• sistema elétrico; 
• óleo do motor; 
• ventilação adequada; 
• abastecimento. 
Periodicamente, devem ser efetuadas as revisões obrigatórias determinadas pela Capitania 
dos Portos. Além disto, deverão ser atendidas, prontamente, as vistorias de ordem, bem 
como dos órgãos concedentes dos serviços de transporte. 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 

 
 
NOME RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: .................................................................... 
CNPJ: ....................................................................................................................... ........... 
Endereço: ............................................................................................................................. 
CEP: ........................................................................................................................ ............ 
Fone: ......................................................, Fax: .................................................................... 
e-mail: ....................................................................................................................... ........... 
 
 

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LANCHA TIPO VOADEIRA E EMBARCAÇÃO DE 
PEQUENO E GRANDE PORTE, PARA TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAJÁS-PA. 

ITEM I – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

1 1 MÊS 

Voadeira motor de popa (automotor) 60 HP, volante de comando na frente 
assento estofado tipo cadeira com encosto. Dimensões da Voadeira: casco 
a partir de sete metros de comprimento e de no mínimo 1,95 m, largura, 
casco de alumínio soldado, capota em alumínio e acrílico nas laterais. 

  

ITEM II – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

3 1 MÊS 

Barco motor, construído em madeira de lei, medindo três metros e dez 
centímetro de largura; dezessete metros e trinta centímetro de comprimento 
e um metro e vinte centímetro de pontal, com capacidade para 15(quinze) 
toneladas de carga bruta.  

 

ITEM III – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

1 1 MÊS 

Voadeira motor de popa (automotor) 60 HP, volante de comando na frente 
assento estofado tipo cadeira com encosto. Dimensões da Voadeira: casco 
a partir de sete metros de comprimento e de no mínimo 1,95 m, largura, 
casco de alumínio soldado, capota em alumínio e acrílico nas laterais. 

  

ITEM IV – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 
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3 1 MÊS 

Barco motor, construído em madeira de lei, medindo três metros e dez 
centímetro de largura; dezessete metros e trinta centímetro de comprimento 
e um metro e vinte centímetro de pontal, com capacidade para 15(quinze) 
toneladas de carga bruta.  

 

ITEM V – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

1 1 MÊS 

Voadeira motor de popa (automotor) 60 HP, volante de comando na frente 
assento estofado tipo cadeira com encosto. Dimensões da Voadeira: casco 
a partir de sete metros de comprimento e de no mínimo 1,95 m, largura, 
casco de alumínio soldado, capota em alumínio e acrílico nas laterais. 

  

ITEM VI – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ITEM QUANT ESP. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 

3 1 MÊS 

Barco motor, construído em madeira de lei, medindo três metros e dez 
centímetro de largura; dezessete metros e trinta centímetro de comprimento 
e um metro e vinte centímetro de pontal, com capacidade para 15(quinze) 
toneladas de carga bruta.  

 

 
Validade da Proposta: ................................................... (no mínimo 60 (sessenta) dias, art. 64, § 3º, 
da Lei Federal nº. 8.666/93).  
 
A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 
estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei federal nº. 8.666/93. 

 
Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações 
exigidas no Edital e Anexo I. 
 
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro e lucro. 

 

........................................ (Assinatura do representante) 

........................................ (Nome do representante) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 
Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a 
empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no 
CNPJ/MF sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, 
representada por seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia e constitui seu representante 
o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
....................... e CPF n.º.................................., a quem confere poderes para representar a 
empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 045/2019, instaurado pela Prefeitura Municipal de Anajás/PA, em 
especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances 
verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos, 
assinar contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

Assinatura do responsável pela outorga 

 

 

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do 
contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a 
capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 

 
........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.  
.............................., com sua sede ..........................................., em conformidade com o 
disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, DECLARA que está apta e cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima 
indicado. 
 
 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 

...................., .... de ............. de 2019. 

 

 

 

......................................................................... 

Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anajas.pa.gov.br/


                        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Av. Pedro José da Silva, n. 01 – Centro - CEP 68.810-000 - Anajás - Estado do Pará 

CNPJ – 05.849.955/0001-31 

Endereço Eletrônico: www.anajas.pa.gov.br 

E-mail: cpl.anajas.@gmail.com 

 

 

LICITAÇÃO PMG 

 
Pag.:_______ 

 

 

______________ 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME e EPP. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 

 
 
 
........................................................, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.  
.............................., com sua sede ..........................................., DECLARA sob penas da 
Lei, que se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º 
daquele artigo, pelo qual pretende fazer uso do direito no certame acima indicado. 
 
 
 
 
 
 
 

...................., .... de ............. de 2019 
 
 
 
 
 

......................................................................... 
Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
 
 
 
Atenção: Na apresentação desta declaração a mesma deverá vir acompanhada de 
cópia do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja 
expressa que a empresa é ME ou EPP. 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 

“DECLARAÇÃO” 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), 
no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo 
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 
participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de 
contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de ____. 

 

 

......................................................................... 

Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

“DECLARAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 

 (Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), 
no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo 
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (---). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 

..................., ............... de ................................ de ____. 
 
 
 
 

......................................................................... 
Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.anajas.pa.gov.br/


                        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Av. Pedro José da Silva, n. 01 – Centro - CEP 68.810-000 - Anajás - Estado do Pará 

CNPJ – 05.849.955/0001-31 

Endereço Eletrônico: www.anajas.pa.gov.br 

E-mail: cpl.anajas.@gmail.com 

 

 

LICITAÇÃO PMG 

 
Pag.:_______ 

 

 

______________ 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019 

 
 

CONTRATO N° ......../2019. 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM ......................................, E A 
EMPRESA.............................., CONSOANTE AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES. 

 
Aos ..........dias do mês de ...................do ano de 2019, no MUNCÍPIO DE ANAJÁS -PA, no  prédio da 
Prefeitura, localizado à Av.Pedro José da Silva, nº 01 - Centro, nesta cidade de Anajás, Estado do Pará, 
devidamente representado e assistido, e a empresa ........................., por seu representante legal, 
acordam proceder, nos termos do edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP em epígrafe, ao Eventual e 
Futura Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Locação de Lancha Tipo Voadeira e 
Embarcação de Pequeno e Grande Porte, para Transporte Fluvial para Atender as Necessidades dos 
Fundos Municipais, Educação, Saúde e Assistência Social e Todas as Unidades Administrativas da 
Prefeitura Municipal de Anajás-PA, conforme constantes do Termo de Referência - Anexo I do edital. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente CONTRATO tem por objeto o Eventual e Futura Contratação de Pessoa Jurídica 
Especializada na Locação de Lancha Tipo Voadeira e Embarcação de Pequeno e Grande Porte, para 
Transporte Fluvial para Atender as Necessidades dos Fundos Municipais, Educação, Saúde e 
Assistência Social e Todas as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Anajás-PA, conforme 
constantes do Termo de Referência - Anexo I do edital, até dia 31 de dezembro de 2019, conforme 
edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP n° 018/2019, que é parte integrante, para todos os efeitos, deste 
CONTRATO. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1 O presente CONTRATO vigorará pelo prazo, improrrogável da data de sua assinatura, até dia 31 de 
dezembro de 2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 Os preços ofertados pelas empresas, por item, signatárias do presente CONTRATO, na seguinte 
ordem (empresa – item - valor). 

1- DESCRIÇÃO  

Proponente 01: A Empresa ___________________________, com  sede  na 
¬_________________nº____- bairro, Cidade-Estado, CEP: ___________ e  CNPJ sob 
nº.____________ e Insc. Est. _______________,  representado pelo(a) Sr (a) . ___________________, 
portador da Carteira de Identidade RG nº. ______________e CPF Nº ______________,, a saber; 
vencedora no ITEM 01; com o valor de  R$ __________ ( __________________). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PEDIDO DE COMPRAS 

4.1 O fornecimento da mão de obra dos serviços, cujos preços ora registramos, será solicitado 
mediante a apresentação de Solicitação dos mesmos. 
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Parágrafo Único: Cada pedido dos serviços conterá sucintamente: 
a) Número da Contrato e ou PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019; 
b) Quantidade dos Serviços a serem executados; 
c) Placa da voadeira; 
d) Nome do Motorista; 
e) Data da execução; 
f) Valor. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 Os pagamentos serão efetuados conforme recebimento dos serviços executados, 
mensalmente, dentro de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de entrega pela Contratada, 
mediante recebimento dos relatórios de Controle dos Serviços efetuados durante o período, bem 
como dos documentos fiscais hábeis para tal providência. 
5.1.1– Os pagamentos somente serão efetuados mediante a entrega dos documentos citados no 
item acima. 
5.2 Para fornecimento dos Serviços registrados neste contrato, será celebrado a (OS) Ordem de 
serviço e Nota de Empenho(mensal). 
Parágrafo Único: Caso, Constatada alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão 
devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades 
verificadas para as necessárias correções. 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Na medida da necessidade, a Secretaria, através de servidores previamente autorizados fará 
a solicitação dos Serviços junto à contratada. 
6.2 – A empresa vencedora do Certame não poderá fornecer os Serviços, senão mediante o 
referido CONTRATO assinada pela Prefeita e pelos Fundos Municipais. 
6.3 – o Município deslocará sua frota, dentro do perímetro rural do Município e intermunicipal. Caso 
a licitante vencedora tenha sua sede fora do perímetro rural, a mesma deverá prestar os serviços 
nas dependências da Coordenação do Transporte. 
6.4. No recebimento e aceitação dos serviços será observada, no que couber, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.5 A CONTRATADA em comum acordo com a municipalidade, poderá a aceitar nas mesmas 
condições deste edital, acréscimos que o Município, venha a realizar nas contratações registradas. 
6.6 Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO CONTRATO  

7.1. A Contratada obriga-se a Prestar os Serviços, conforme descritos no Termo de Referência. 
7.2 - Em nenhuma hipótese será aceita a sub-contratação total ou parcial dos serviços. 
7.3 - A empresa, detentora da Contrato, obriga-se a: 
7.3.1. Atender aos dispositivos da Lei Municipal 7.652/1988 e do Código Marítimo; 
7.3.2. As voadeiras deverão possuir capacidade mínima de 06 (seis) e 04 (quatro) passageiros 
sentados; 
7.3.3. A empresa contratada fica obrigada a consultar a Diretoria ou Equipe responsável pelas 
viagens sobre o horário e data das mesmas. 
7.3.3.1. Todas as despesas com manutenção de frota, funcionários, encargos e tributos que vier 
incidir serão de total responsabilidade da Contratada. 
7.3.3.2 Em caso de quebra da voadeira, a Contratada deverá responsabilizar-se, substituindo-os, 
de modo a evitar a interrupção dos serviços do Transporte, daquele local. 
7.3.4. A Contratada deverá orientar os condutores das voadeiras, bem como demais funcionários 
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da mesma, quanto a observação concernente ao trato das pessoas. 
7.3.4.1. Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança 
previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização 
7.3.5. Afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para o Município, qualquer funcionário 
que, por solicitação da Fiscalização, não deva continuar a participar da execução dos serviços. 
7.3.6. As voadeiras, equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho da Prestação dos 
Serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a 
empresa detentora do contrato a substituir aqueles que não atenderem estas exigências; 
7.3.7. Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada na Prestação 
dos Serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais 
que, como empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a 
observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra 
riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à 
execução dos serviços; 
7.3.9. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e 
medicina do trabalho; 
7.3.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na Prestação dos Serviços, por danos 
resultantes de caso fortuito ou força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos 
ou incorreções dos bens do Município, de seus funcionários ou de terceiros; 
7.3.11. Reparar as suas custas, qualquer irregularidade, defeito, ou divergência em relação à 
execução da Prestação dos Serviços; 
7.3.12. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-la em tudo o que 
se relacionar com a Prestação dos Serviços; 
7.3.13. Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste edital, 
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei; 
7.3.14. Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do Contrato e 
comunicar por escrito aos Fundos Municipais, as discrepâncias, omissões ou erros, inclusive 
quaisquer transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou leis, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados da data da assinatura do Contrato. Após esse período, não caberá à detentora 
do contrato, o direito de reclamar, seja em que tempo for, sobre quaisquer prejuízos que julgar 
haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente; 
7.3.15. Promover a organização técnica e administrativa da Prestação dos Serviços, de modo a 
conduzí-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 
o Edital e seus anexos, no prazo determinado; 
7.3.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da Prestação dos Serviços, 
no prazo assinalado pelo Município; 
7.3.17. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao 
requerer que ela seja executada à custa do detentor do contrato, descontando-se o valor 
correspondente dos pagamentos devidos ao detentor do contrato; 
7.3.18. Na hipótese de não ser devido qualquer pagamento ao detentor do contrato, o valor da 
obrigação constituirá uma dívida vencida e o valor dado em garantia, se for, o caso, poderá ser 
retido pelo Município; 
7.3.19. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local aos Serviços. 
7.3.20. Paralisar, por determinação do Município, qualquer trabalho que não esteja sendo 
desenvolvido de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros; 
7.3.21. Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura 
necessite utilizar; 
7.3.22. A Contratada deverá, obrigatoriamente, disponibilizar, no mínimo, a quantidade de veículos 
constante no Termo de Referência, por Escola. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1 A Contratante deverá fiscalizar os serviços prestados e efetuar os pagamentos dos mesmos. 

 

CLÁUSULA NONA -DAS PENALIDADES 

9.1. A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes desta licitação e 
compromissos em suas propostas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, 
devidamente, justificados e comprovados a juízo da administração, aplicar-se-ão as seguintes 
penalidades, em função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as 
circunstâncias e o interesse da Administração: 
a) Advertência; 
b) multa, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor total da nota de empenho; 
c) Responder por perdas e danos ocasionados à Prefeitura, os quais serão apurados em 
competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a 
ocorrência do fato; 
d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município, enquanto perdurarem os 
motivos. 
f) Cancelamento do Contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município, bem 
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de 
descumprimento integral do Contrato. 
9.2 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 
detentora do Contrato ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente; 
9.3 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, 
a sua aplicação não exime a empresa detentora do Contrato da reparação das eventuais perdas e 
danos que seu ato punível venha acarretar ao Município; 
9.4 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis; 
9.5. Das sanções acima, caberá o direito do contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Anajás, Estado de Pará, como foro competente para dirimir 
quaisquer questões advindas da aplicação deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 3(três) vias, de 
igual forma e teor, na presença das testemunhas. 
 

                                Anajás-PA, Prédio da Prefeitura Municipal, em ___ de __________ de 2019. 
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MARIA JACY TABOSA BARROS 
Prefeita Municipal 

Detentora do Contrato 

                                                                 

................................................................ 
KELLY RENNY BARROS FERREIRA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

Contratante 
 
 
 
 
 

................................................................ 
ELIEL DA PAIXÃO REGÔ 

Gestor do Fundo Municipal de Educação 
Contratante 

 
 
 
 
 

................................................................ 
ALMIR MARTINS SOARES 

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social 
Contratante 

 

Empresa Detentora: 

 

 
Empresa Assinatura do Representante 

 
Proponente  01-  

 
 
 

 

 

 

Testemunhas: 

1-________________________________  2-____________________________________ 
 
 

http://www.anajas.pa.gov.br/

		2019-06-25T18:02:48-0300
	OZIMAR MARTINS PALHETA:96063599215




