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EDITAL DE PREGÃO N°. 004/2022 PMC-PE-SRP 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS 

SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURUÇÁ, SECRETARIAS E FUNDOS. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, Lei nº. 10.520, de 17 de junho de 2002 e pelo Decreto Federal nº. 7.892, 

de 23 de janeiro de 2013. 

 

2.2. A presente contratação justifica-se devido ao Município de Curuçá 

possuir uma frota de veículos antigos, sendo que, alguns dos veículos que 

resistem à ação do tempo e ao descuido de gestores anteriores, se encontram 

parados devido à necessidade de manutenção corretiva e ao processo natural 

de sucateamento ocorrido devido ao desuso e mau uso. 

 

 

2.3. A prestação de serviços objeto do presente termo se faz necessário 

ainda devido à necessidade do Município de Curuçá auxiliar os servidores 

vinculados a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal 

de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e demais órgãos 

no deslocamento dentro do Município de Curuçá e para outras cidades para 

tratar diariamente de atividades administrativas do interesse da 

Municipalidade, bem como, a necessidade de transporte de alimentação 

escolar da Agricultura Familiar e gêneros alimentícios industrializados 

distribuídos à Rede de Ensino Municipal para alimentação dos alunos 

matriculados regularmente na rede pública de ensino, além do deslocamento 

de equipes de manutenção e transporte de cargas, que varia desde materiais 

de construção e elétricos a suprimentos agrícolas. 

 

 

2.4. Ressalte-se ainda que o Município de Curuçá desenvolve ações de 

apoio ao produtor rural da agricultura familiar local, contribuindo com 

o transporte de parte da produção agrícola de Município de Curuçá. 

 

 

2.5. Esta contratação justifica-se ainda devido à limitação da frota de 

veículos pertencente ao Município de Curuçá, tendo em vista a necessidade 

premente de o Município suprir a necessidade de locomoção de pacientes 

para outros Municípios onde os recursos de tratamentos a saúde são 

superiores, sendo que o Tratamento Fora de Domicílio – TFD é 
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um instrumento legal que permite através do Sistema Único de Saúde 

SUS o encaminhamento de pacientes a outras unidades de saúde a fim de 

realizar tratamento médico fora da sua microrregião, quando esgotados 

todos os meios de tratamento na localidade de residência/estado dos 

pacientes. 

 

2.6. A devida prestação de serviços deverá ser realizada conforme as 

condições previstas e as especificações constantes no Termo de Referência. 

Tendo em linha de consideração o princípio da economicidade e os demais 

princípios aos quais vinculam a Administração Pública Municipal. 
 

3. METODOLOGIA  

3.1. A presente aquisição será realizada por meio de processo 

licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico sistema de registro de 

preço, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da 

lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019 e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 

3.2. A contratação será por meio da modalidade de Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços e o critério de julgamento a ser adotado deverá ser o 

de Menor Preço por Item. 
 

 

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

4.1. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste 

processo licitatório justifica-se pela maior rapidez em sua execução, 

pela transparência que a modalidade proporciona, e pela possibilidade de 

se obter preços mais vantajosos para Administração, além da 

possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante a fase de 

lances. 
 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

5.1. A prestação de serviços objeto do presente termo consta na pauta 

em anexo, estando especificadas as unidades de medidas de cada produto 

a ser locado. 

 

5.2. Os serviços objeto desta contratação, serão prestados tanto para 

deslocamentos de servidores no exercício de suas funções, quanto no 

deslocamento de pacientes que realizam Tratamento Fora de Domicílio 

TFD, bem como, o transporte de cargas e demais materiais necessários à 

manutenção da Administração Municipal. 

 

 

5.3. O veículo deverá ser apresentado com toda a documentação exigida 

pela legislação vigente e estar em boas condições de uso e aparência, 

sem amassados, arranhões ou outros danos que caracterizem má apresentação 

do veículo, seja interno, ou externo. 
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5.4. O prazo para apresentação do veículo solicitado será de até 03 (três) 

dias corridos, contados a partir da data da ciência pela CONTRATANTE 

acerca da Ordem de Serviços. 

 

 

5.5. Deverão regularmente ser efetuadas manutenções preventivas, 

inclusive substituição de pneus, e corretivas no veículo, sendo as 

preventivas conforme orientação do fabricante constante do manual. 

 

 

5.6. O veículo deverá estar com o seguro obrigatório e a documentação em 

dia, sendo objeto de exames periódicos pela CONTRATANTE. 

 

 

5.7. Todas as despesas, taxas, impostos do veículo são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

5.8. Veículo recolhido para reparos ou manutenção deverá ser substituído 

pela CONTRATADA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

 

5.9. O veículo substituto deverá atender as mesmas especificações do 

veículo substituído. 

 

 

5.10. O veículo deverá manter as características e cor padrões de fábrica, 

não sendo permitido o uso de qualquer letreiro, marca ou logotipo que 

identifique a empresa, exceto quando solicitado pela CONTRATANTE. 

 

 

5.10.1. No momento da apresentação, o veículo deverá estar de acordo com 

os parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

a) Tanque cheio; 

b) Limpos (aspirado e lavado, interna e externamente) e 

dedetizados; 

c) Manutenção preventiva, inclusive substituição de pneus, e 

corretiva em dia; 

d) Pneus novos e com pouco tempo de uso, não podendo ser 

recauchutados, recondicionados; 

e) Itens de primeiros socorros e caixa de ferramentas de pequenos 

reparos, no caso de ocorrências eventuais (em que a legislação 

exigir). 

f) DPVAT pagos e licenciados na categoria correspondente; 

g) Documentação obrigatória à disposição do CONTRATANTE e das 

autoridades de fiscalização (Polícias Rodoviária Federal, Militar 

e Civil). A documentação referida diz respeito a todas as 

exigências da DENATRAN, DETRAN, CONTRAN e AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, tais como: CRLV, Seguro Obrigatório, 

IPVA do exercício vigente e registros obrigatórios. 
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5.11. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.11.1. A execução dos serviços será iniciada quando da apresentação e 

aceitação pela CONTRATANTE do veículo em conformidade com as descrições 

contidas neste Termo de Referência, no prazo máximo de 03 (três) dias 

corridos, contados a partir da data da ciência pela CONTRATANTE acerca 

da Ordem de Serviços. 

 

5.11.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) 

dias corridos, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

 

5.11.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 

em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da 

aplicação de penalidades. 

 

 

5.11.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 06 (seis) 

dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

a) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior 

não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

b) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da 

incorreta execução do contrato. 

 

5.12. Os veículos devem ser entregues em local determinado pela Prefeitura 

Municipal de Curuçá. 

 

5.13. Durante a vigência do Contrato os veículos ficarão à disposição do 

Órgão Requisitante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos 

sábados, domingos e feriados. 
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5.14. Veículos, especificações técnicas: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDA

DE 

QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 

 

 

 
 

 

1 

01 Veiculo tipo: Micro ônibus, assentos 
estofados e reclináveis, com até 5 
(cinco) anos de fabricação, motor à 
diesel/biodiesel, cinto de segurança em 
todos os assentos, equipado com todos os 
componentes de segurança exigidos pela 
legislação vigente, com capacidade para 
no mínimo 24 (vinte e quatro) 
passageiros, ar condicionado, com 
quilometragem livre, valor mensal, sem 
motorista, combustível por conta da 
Prefeitura Municipal de Curuçá, 
manutenção preventiva por conta da 
CONTRATADA e manutenção corretiva por 
conta da CONTRATANTE. Poderá ser 
solicitado Micro ônibus para trafegar 
em estradas de terra. 

 

 

 

 
Mês 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

2 

04 Veículo tipo: Ônibus, com capacidade 

mínima para 45 passageiros sentados, à 

diesel/biodiesel, sem ar condicionado, 

valor da locação mensal, sem motorista, 

quilometragem livre, em perfeito estado 

de conservação, devidamente limpo, 

equipado com todos os itens de segurança 

exigidos pela legislação vigente, 

combustível por conta da Prefeitura 

Municipal de Curuçá e manutenção 

preventiva e corretiva 

por conta da CONTRATADA. 

 

 

 

 
Mês 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

3 

01 Veículo tipo: Caminhão Baú ¾ ou 

similar, motor a diesel/biodiesel, com 

capacidade mínima para T:3.500, L:4.500 

e o PBT:8000, carroceria com baú em 

alumínio medindo no mínimo 5,00 M e no 

máximo 6,00 M de comprimento por 2,20 M 

a 2,60 M de altura, porta de carga e 

descarga lateral e traseira, com 

quilometragem livre, valor da locação 

mensal, sem motorista e combustível por 

conta da Prefeitura Municipal de Curuçá, 

a manutenção preventiva e corretiva por 

conta da CONTRATADA. Todos os 

equipamentos obrigatórios exigidos pela 

legislação vigente. 

 

 

 

 
Mês 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

4 

03 Veículo tipo: Caminhão Carga Seca 

Toco, com carroceria de madeira, com 

capacidade mínima de carga de 6 mil 

quilos, motor à diesel/biodiesel, com 

quilometragem livre, valor da locação 

mensal, sem motorista e combustível por 

conta da Prefeitura Municipal de Curuçá, 

a manutenção preventiva e corretiva por 

conta da CONTRATADA. Todos os 

equipamentos obrigatórios exigidos pela 

 

 

 

 
Mês 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
12 
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legislação vigente. 

 

 

 

 

 

5 

02 Veículo tipo: Caminhão com 

Carroceria de Madeira tipo ¾ ou similar, 

com capacidade mínima de 3,5 mil 

quilos, com tração 4x2, motor a 

diesel/biodiesel, com potência mínima 

de 140cv, com quilometragem livre, valor 

locação mensal, sem motorista e 

combustível por conta da Prefeitura 

Municipal de Curuçá, a manutenção 

preventiva e corretiva por conta da 

CONTRATADA. Todos os equipamentos 

obrigatórios 

exigidos pela legislação vigente. 

 

 

 

 
Mês 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

6 

01 Veículo tipo: Caminhão Trucado com 

Carroceria de Madeira, com assoalho e 

tampas laterais reforçadas, comprimento 

de 7,50 m ou maior, com capacidade de 

carga igual ou superior a 07 mil quilos, 

quilometragem livre, motor à 

diesel/biodiesel, valor da locação 

mensal, sem motorista e combustível por 

conta da Prefeitura Municipal de Curuçá, 

a manutenção preventiva e corretiva por 

conta da CONTRATADA. Todos os 

equipamentos obrigatórios 

exigidos pela legislação vigente. 

 

 

 

 
Mês 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
12 

 

 

 

Paragrafo Único: O Município de Curuçá não está obrigado a solicitar 

uma quantidade mínima de veículos, ficando a seu exclusivo critério a 

definição da quantidade e do momento da solicitação, uma vez que 

depende exclusivamente da necessidade da unidade solicitante. 
 

6. DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA, DA FORMA DE PAGAMENTO E QUALIDADE  

6.1. Os itens serão requisitados pela Prefeitura Municipal de Curuçá por 

meio de seus representantes devidamente autorizados, que deverão solicitar 

por escrito, podendo ser por e-mail, onde constarão todos os dados, 

inclusive, dados completos do servidor responsável pela retirada dos 

mesmos. 

 

6.2. A entrega dos veículos deverá ser feita no endereço indicado pela 

Prefeitura Municipal de Curuçá, conforme requisição, devendo, quando do 

recebimento, fazer a conferência da documentação. 

 

 

6.3. Forma de pagamento: o pagamento será realizado até 30º. (trigésimo) 

dia útil do mês subsequente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

correspondente, devidamente aceita pela CONTRATANTE, vedada a 

antecipação. 
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6.4. Em hipótese alguma serão aceitos os itens em desacordo com as 

condições pactuadas, ficando ao encargo da CONTRATADA o controle de 

qualidade da prestação de serviços de sua responsabilidade, bem como 

visando à repetição de procedimentos as suas próprias custas 

para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade. 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de 

Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários 

ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua 

proposta. 

 

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a 

descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente 

aos danos sofridos. 

 

 

7.3. Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os meios necessários à 

comprovação da qualidade e operacionalidade dos serviços, permitindo a 

verificação de sua conformidade com as especificações. 

 

 

7.4. Cumprir os prazos estipulados na Ata de Registro de Preços e as 

especificações dos veículos, objeto da licitação. 

 

 

7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata de Registro de Preços 

em que se verificarem vícios redibitórios, defeitos ou incorreções, não 

ocasionados pela CONTRATANTE, durante toda a vigência da Ata de Registro 

de Preços. 

 

 

7.6. Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrões e quantidades 

requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as 

exigências legais. 

 

 

7.7. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação. 

 

 

7.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura 

Municipal de Curuçá ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, 

quando da execução dos ditames editalícios, não excluindo ou reduzindo 
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esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

 

 

7.9. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE quaisquer 

irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto. 

 

 

7.10. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, 

bem como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, 

principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção 

das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas

 pelo  CONTRATANTE. 

 

7.11. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

CONTRATANTE para acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços. 

A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a 

responsabilidade do Fornecedor Registrado pela execução de qualquer 

serviço. 

 

7.12. Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura da Ata de 

Registro de Preços, aceito pela Prefeitura Municipal de Curuçá-PA, para 

representar a licitante vencedora, sempre que for necessário, o qual 

tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos 

da Ata de Registro de Preços. 

 

 

7.13. Apresentar as Notas Fiscais/Faturas, correspondentes aos produtos 

objeto da contratação ao setor responsável pelo recebimento. 

 

 

7.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze 

anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

 

7.15. Realizar manutenção do veículo locado, compreendendo manutenção 

mecânica e elétrica troca de óleos, filtros e os serviços indispensáveis 

ao perfeito funcionamento dos mesmos, sendo que tais serviços são de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não gerando quaisquer ônus para 

a Contratante. 

 

 

7.16. Disponibilizar o veículo com o tanque cheio, limpo interna e 

externamente, com a respectiva documentação de porte obrigatório, bem 

como o comprovante de seguro vigente. 

 

 

7.17. Disponibilizar o veículo com apólice de seguro total (incêndio e 
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colisão), bem como contra terceiros (cobertura física e material), caso 

exigido na descrição do serviço. 

 

 

7.18. Apresentar, no ato de assinatura do instrumento contratual, cópia 

autenticada dos documentos do veículo, bem como apólice de seguro total 

do veículo, caso exigido na descrição do serviço. Em caso de troca de 

qualquer veículo, deverá obrigatoriamente atualizar os documentos junto 

ao Fiscal do Contrato. 

 

 

7.19. Substituir ou efetuar os devidos reparos no veículo contratado em 

caso de impossibilidade de atendimento durante a execução dos serviços 

em até 48 (quarenta e oito) horas. 

 

 

7.20. Em caso de necessidade de substituição de veículo destinado para o 

serviço a CONTRATADA deverá disponibilizar outro com as mesmas 

características. A substituição deverá ser feita dentro da 

programação fornecida pela CONTRATADA a cada execução. 

 

7.21. Despesas de manutenção, com reboque, acidentes de trânsito serão 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

 

8.2. Receber os serviços do contrato, nos termos, prazos, condições e 

especificações estabelecidas no instrumento contratual. 

 

 

8.3. Designar servidor responsável para fiscalização (ou comissão 

composta por três servidores) o acompanhamento do contrato. 

 

 

8.4. Aplicar à CONTRATADA as penalidades depois de constatadas às 

irregularidades, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

8.5. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, 

documentos e demais condições necessárias à execução do contrato. 

 

8.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 

8.7. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor 

competente indicado pela CONTRATANTE. 
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8.8. Realizar regularmente a manutenções corretivas do(s) veículo(s); 

inclusive substituição de peças, e acessórios, oficina, etc., fazendo 

parte de seus custos; 

 

 

8.9. Arcar com o pagamento de multas de transito e demais atos e 

responsabilidades decorrentes de infrações de transito acorridas durante 

a utilização do (s) veículo (s) sub sua responsabilidade. 
 

 

9. DAS PENALIDADES  

9.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do 

compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Curuçá – PA, as sanções 

administrativas aplicadas ao licitante serão as seguintes: 

 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato; 

9.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; e 

9.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

9.2. Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, 

implicará multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, 

até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de 

Registro de Preços, subtraído o que foi executado. 

 

9.3. Não havendo mais interesse da Prefeitura Municipal de Curuçá – PA, 

na execução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, em razão do 

descumprimento pelo Prestador de Serviços Registrado de qualquer das 

condições estabelecidas para a prestação dos serviços objeto deste 

certame, implicará multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total da Ata de Registro de Preços. 

 

 

9.4. As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos 

pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Curuçá-PA ou cobradas 

diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser 

aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nesta 

cláusula. 
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9.5. Sempre que não houver prejuízo para a Prefeitura Municipal de Curuçá 

– PA, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em 

outras de menor sanção, ao seu critério. 

 

 

9.6. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 

oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da 

lei. 
 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

10.1. Tendo em vista que se trata de Sistema Registro de Preços, fica 

desobrigado a apresentação da previsão de dotação orçamentária artigo 

7º, §2º, do Decreto Federal n°. 7.892/2013, que: § 2º Na licitação para registro de 

preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 

do contrato ou outro instrumento hábil. 

 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1. A CONTRATADA receberá programação de entrega dos veículos em 

questão, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Curuçá, emitida 

pelo setor devidamente designado para esse fim. 

 

11.2. Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para 

esclarecimentos e dirimir as dúvidas. 

 

 

11.3. A CONTRATADA assume integral a responsabilidade por danos matérias 

e/ou financeiros pessoais ou a que causar à Prefeitura Municipal de Curuçá-

PA, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores. 

 

Curuçá, 03 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Miranda de Macêdo Martins 

Secretário Municipal de Administração  
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