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EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2019 

 
.  

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, Estado do Pará, através das Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente  e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
torna público para conhecimento dos interessados que será realizado Pregão 
Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM", a ser processado e julgado pela Pregoeira e  sua 
Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 399/2019-GPM de 10 de Setembro de 
2019, conforme condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, e de acordo com 
o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, subsidiariamente, aos 
dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria. 
 

Serão recebidas propostas para a Contratação de empresa para aquisição de parquinhos 
em madeira, brinquedos infantis e material lúdico, em atendimento as Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social. 
 
INÍCIO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h00min (horário local), Do dia 15 de Outubro 2019. 

1 - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto desta licitação, a Contratação de empresa para aquisição de parquinhos 
em madeira, brinquedos infantis e material lúdico, em atendimento as Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social. Os materiais e equipamentos serão adquiridos com recursos do 
fundo Municipal das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e desenvolvimento 
Sustentável e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme dotação 
orçamentaria discriminada neste Edital e seus anexos, de acordo com as especificações 
técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I. 
 

2 - DO CREDENCIAMENTO: 

 
2.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste edital, por 
sua representada. 
 
2.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, 
devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
oficial equivalente. 
 
2.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que 
comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e 
praticar todos os demais atos pertinentes a este certame licitatório, em nome da proponente. 
 
2.4 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverão ser 
apresentadas cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da 
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última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos 
a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
ENVELOPES - separados, indevassáveis cada um com identificação da proponente, conforme dizeres 
abaixo: 
 
 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 105/2019 

Processo Licitatório nº 057/2019 

(razão social e endereço da empresa). 
  
 

ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 105/2019 

Processo Licitatório nº 057/2019 

(razão social e endereço da empresa). 
  
3 - DAS DATAS E HORÁRIOS 

3.1 Todas as referências de tempo relacionadas abaixo observam o horário Local: 

I - Data de acolhimento das propostas: 15/10/2019; 

II - As propostas serão recebidas até as 09h00min do dia 15/10/2019; 

III - Início da Sessão e Abertura das propostas: 09h00min do dia 15/10/2019; 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Somente poderão participar desta licitação as empresas que atendam a todas as exig
ências 
constantes neste Edital, enquadradas no ramo pertinente ao objeto desta licitação. O Edital enco

ntra-se à disposição dos interessados no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253, 2º andar, sala 

202 setor: Jardim Umuarama, Município de Redenção – PA e no site: www.redencao.pa.gov.br, 
gratuitamente. 
4.2 - Estão impedidas de participar da presente licitação: 

4.2.1 - As empresas suspensas do direito de licitar com o Município de Redenção - PA, cujo co
nceito 
abrange a Administração Direta e Indireta, as Entidades com personalidade jurídica de direito priv
ado sob o 
seu controle e as Fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do impedim
ento; 

4.2.2 - Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração, Municipal, 
Estadual ou Federal,o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalid
ade jurídica de direito privado 
sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida em qualquer estado da federação; 

4.2.3 - Aquelas que estiverem em regime de falência. 

4.2.4 - Empresas em forma de consórcio. 

4.3 - Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(am) 
servidor(es)público(s), 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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vereadores ou agentes políticos do Município de Redenção-PA, conforme vedação no artigo 9º, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.4-Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que apresentarem toda a documen
tação por ela exigida para respectivo objeto. 
5 - DA FUNÇÃO DA PREGOEIRA 

5.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço 
por item; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de 
 penalidades previstas na legislação. 

6 - DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 

6.1 - O licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas: 

a) O credenciamento junto a equipe de apoio a responsabilidade legal do licitante ou de seu 
representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 
pregão presencial; 

b) O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

c) Incumbirá ao licitante acompanhar as operações durante a sessão pública do 
pregão, ficando  
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer ato. 

d) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complement
ar  
nº 123 
de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da referid
a Lei, é 
necessário, apresentar no credenciamento as expressões “Microempresa” ou “Empresa de 
Pequeno Porte” 
ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 

7 - DAS PROPOSTAS 

7.1 - A proposta  (modelo constante do Anexo VIII deste edital) deverá conter: 

7.1.1 - As especificações e marca de cada item em conformidade com o descritivo constante no 
Anexo I deste edital; 
7.1.2 - Indicação de preço unitário e total de cada item; 

7.2 - A proposta escrita deverá conter: 

7.2.1 - Razão Social, nº do CNPJ, endereço e meios de comunicação à distância da Licitante; 
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7.2.2 - Modalidade e número da Licitação; 

7.2.3 - Marca, preço unitário e total de cada item constante da presente Licitação, em moeda 
corrente do país (R$), dos equipamentos descrito no Anexo I, entregues em Redenção-PA. 

7.2.4-Condições de pagamento:30(trinta) dias após a entrega, conforme Autorização(ões) 
de 
Fornecimento(s). Nenhum pagamento será realizado enquanto a licitante não entregar 
todos os equipamentos dos quais foi adjudicatária. 
 
7.2.5 - Prazo de entrega: máximo 30(trinta) dias após emissão da(s) Autorização(ões) de Fornecim
ento (s) 

7.2.6 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, sendo este o prazo conside
rado em 
caso de omissão. 

7.2.7 - Demais especificações que a proponente julgar necessário relatar; 

7.3-Deverá ser proposto materiais e equipamento em quantidade e especificação conforme  

Exigêcas 

mínimas do Edital, com disponibilidade  para entrega em  até 30  (trinta) dias,  em atendiment 

integral a todas 

às exigências do Edital, ficando obrigada a empresa proponente, no caso de vencedora, a 

entregar  
equipamento idêntico ao solicitado no ato convocatório, não podendo alegar desconhecimento ou 
erro, e no 
caso de descumprimento desta previsão poderá ser declarada inidônea para contratar com a Admi
nistração 
Pública, conforme disposto no Artigo 7º da Lei Federal 10.520 de 17 de Julho de 2002. 

7.4 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos Frete, 
Impostos, 
Taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), fornecimento, mão-de-obra  
especializada, leis 
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e 
qualquer 
despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.  

7.5 - Serão desclassificadas as propostas manifestadamente inexequíveis conforme inciso II do  

artigo 48 dalei Federal Nº 8666/93, ou que estejam incompletas, isto é, não contivere  

informação(ões) suficiente(s) 
que permita(m) a perfeita identificação do produto ofertado, conflitantes com as normas deste
 Edital, ou ainda, com a legislação em vigor. 

8 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

8.1 - Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema, durante o períod

o definido 

neste edital como “Recebimento das Propostas”. 
 
8.2 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 
despesas 
necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, transporte, seguros 
e demais 
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações d
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o objeto 
licitado. 

8.3 - A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do pregão presencial
, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilid
ade das 
propostas. 

8.4 - A Pregoeira desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às especifi
cações 
e formalidades do edital ou que apresentarem preço excessivo acima do praticado no me
rcado ou 
inexeqüível. 

8.5 - Após a fase de “Classificação das Propostas”, a Pregoeira dará seqüência ao processo de P
regão, 
passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que tiver
am suas 
propostas classificadas. 
 
8.6 - A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do Pregão 
Presencial, com a 
divulgação das propostas de preço recebidas que estejam em perfeita consonância com as especific
ações e 
condições de fornecimento detalhadas neste edital. 

8.7 - Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de prop
ostas, os 
representantes dos fornecedores deverão estar habilitado para participar da sessão de lances. 
A cada lance ofertado o 
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário 
de registro e valor. 

8.8 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e de valor decrescente, considerando se
mpre o valor total 
do item, em tempo real, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

8.9 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for rece
bido e registrado em primeiro lugar. 

8.10 - O proponente somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e regist
rado. 

8.11 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
 valor do menor lance 
registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, sem a identificação do detentor 
do lance. 

8.12 - A etapa de inicial de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso da pregoeira, 
onde será revelado o licitante vencedor, bem com o valor de sua proposta. 

 

8.13 - Será assegurado 
como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. 

8.14 - A identificação do proponente como Microempresa - 
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, 
deverá ser feita na forma da alínea “d” do item 6.1 deste edital. 

8.15 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microem
presas 
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ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
de menor 
preço. 

8.16 - Para efeito do disposto no item 8.13 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
 seguinte 
forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para a
presentar 

nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o ence
rramento 

dos lances,  sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta 
inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame; 

b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da
 alínea“a” 

deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hip
ótese do 

item 8.15 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

c)
 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno 

porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

8.17 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções previ
stas na 
Lei 10.520 de 17/07/2002. 

8.18 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta d
e menor 
preço e valor estimado para a aquisição do bem. 

8.19 - Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às e
xigências 
habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e pr
ocederá a 
verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ord
enada e 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante 
declarado vencedor. 

8.20 - Na situação a que se refere este item a pregoeira poderá negociar com o licitante para q
ue seja obtido preço melhor. 

8.21 - Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar
 deverá 
encaminhar, em até 02 (dois) dias úteis, a proposta 
comercial conforme modelo constante no Anexo VI deste edital e a planilha com a especificação do 
preço unitário do produto que compõe o item, constando os valores da proposta final. 
8.22 - A Pregoeira poderá solicitar na mesma sessão pública do Pregão a documentação da e
mpresa 
classificada em segundo e terceiro lugares, e assim sucessivamente, para garantir a aquisição d
o objeto dentro 
das exigências do Edital. As empresas convocadas que não apresentarem a documentação estarão 
sujeitas às penalidades previstas neste Edital. 

8.23 - Será desclassificada a proposta da empresa que descumprir o prazo estabelecido para apres
entação 
da documentação habilitatória, sendo facultado a Pregoeira convocar a(s) empresa(s) remanesc
ente(s), 
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obedecida a ordem de classificação. 

8.24 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e analisados os docume
ntos de 
habilitação, o licitante será declarado vencedor pela pregoeira. 

8.25 - A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de habilitaç

ão, de 
acordo com as exigências deste edital. 

8.26 - Encerrada a etapa de lances, os proponentes deverão consultar regularmente para 
verificar se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso.  

 

8.27 - O proponente desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua int
enção 
de interpor recurso naquele momento. 

8.28 - A falta de manifestação do proponente quanto a intenção de recorrer, na forma e prazo esta
belecidos 
nos itens anteriores, importará decadência desse direito, ficando a pregoeira autorizada a adjudica
r o objeto 
ao proponente declarado vencedor. 

8.29 - Após a fase de recurso, o procedimento licitatório será adjudicado e será divulgada a 
ata contendo a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão do pregão. 

9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 - Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o
 menor 
preço por item. Todos os documentos deverão estar dentro de seus respectivos prazos de validad
e. 

9.1.1 Habilitação Jurídica (art.28) 

Para Empresas Individuais: 

- 
Declaração de Firma Individual ou Requerimento de Empresário Individual registrado na Junta C
omercial do Estado sede da proponente. 

Para Sociedades por Quotas de Responsabilidade: 

A - Contrato Social  em vigor ou consolidado, registrado na Junta Comercial do Estado sede 
da proponente. 
 
B - Identidade e CPF dos Sócios ou CNH (copia), 

C - Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá 

faturar e entregar o objeto licitado. 

D - Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do 

edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 

informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação; 

 (Esta declaração deve ser entregue fora dos envelopes junto ao credenciamento). 

9.1.2 Habilitação Fiscal (art.29) 
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A - 
Certidão Negativa Municipal (do Município sede da proponente), caso a proponente possua filial sit
uada no 
Município de Redenção-PA, deverá apresentar também a Certidão Negativa Municipal da P
refeitura Municipal de Redenção-PA; 

B - Certidão Negativa Estadual (do Estado sede da proponente); 

C - Certidão Conjunta de débitos relativos aos tributos Federais e á Dívida Ativa da União; 

D - Certidão Negativa de Débito do "INSS"; 

E - Certidão Negativa de Débito do "FGTS"; 

F - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

9.1.3 Qualificação Técnica (art.30) 

- Alvará de Funcionamento ou de Localização; 

-Atestado de Capacidade Técnica, mínimo 01 (um), fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o 
desempenho de,  
Atividade pertinente, emitidos com prazo mínimo de 12 meses da data da sessão de julgamento 
desta licitação. 

9.1.4 Qualificação Econômica: (art.31) 

Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou de Falência e Concordata, do Cartório Distribui
dor da Comarca 
sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das Propostas 
deste Edital. 
 
9.1.5 Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por contador ou por profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC com certidão de 
regularidade do contador, que comprovem a boa situação econômico-financeira da empresa, 
vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, se tratando de M.E. e E.P.P. Balanço 
Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis, apenas será exigido no ato da assinatura do contrato 
nos termos do decreto 8.538/2015 
 
9.1.6 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos 
benefícios introduzidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
deverão comprovar sua condição através da apresentação dos documentos abaixo arrolados, 
conforme o caso: 

9.1.7 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de Habilitação e de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

9.1.8 Havendo alguma restrição na comprovação das documentações apresentadas por estas 

empresas citadas no item anterior, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.  

9.1.9. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 
8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
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9.1.10 - DECLARAÇÕES 

- Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo II deste 
edital; 

- Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme anexo III; 

-Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital, conforme modelo constante an

exo IV deste edital; 

-Declaração que a licitante não possui débitos com o Município, conforme 

modelo constante do anexo V deste edital. 

9.1.11 - PROPOSTA 
 
Juntamente com a documentação de habilitação, no prazo estipulado deste Edital, a proponente 
que ofertar o menor preço por item, deverá enviar proposta de Preços escrita, conforme 
Anexo VI, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas 
as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de 
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, 
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de 
telefone e fax,  
 
Número de agência de conta bancária. 

A proposta escrita deverá conter: 

a) Todas as informações exigidas neste edital; 
b) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
c) Preço unitário e preço total. 

9.1.12 - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se d

a matriz,todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documento

s que são válidos para matriz e todas as 

filiais, bem como na hipótese da negativa municipal quando a licitante possuir filial. 

10 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

10.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão Presencial e até 02 (dois) dias úteis qualquer pessoa legitimada a 

participar do certame; 

10.2 - Dos atos da Pregoeira ou da autoridade competente do Município de Redenção-PA, cabem R

ecurso, Representação, Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação aqui citada; 

10.3 - Esclarecimentos, providências ou impugnação, poderão ser protocoladas no endereço, 
Avenida Guarantã, nº. 600 - Vila Paulista, Protocolo Geral deste município, das 08h00min as 
14h00min de segunda a sexta feira e serão respondidos no prazo legal. 

10.4 - Não será aceito pedido de impugnação, recurso e etc., interposto por via postal, fac-símile 
(fax), Internet, telegrama ou outro meio especificado neste Edital. 

10.5 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo leg
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al e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para resp
onder pelo 
proponente. 

10.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou qu

ando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

10.7 - Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua 
intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentar às contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.8 - No caso de acolhimento da petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a 
realização do certame. 

10.9 - O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

10.10- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas  dos 
atos insusceptíveis de 
aproveitamento. 

11 - DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela Autoridade Compete
nte. 

11.2 - Havendo recurso, a pregoeira apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, c
aberá à 
Autoridade Competente a decisão em grau final, bem como a adjudicação do objeto. 

11.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade co
mpetente 
homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei F
ederal n º 
8.666/93. 

11.4 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a c
apacidade 
 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inido
neidade e 
demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes ou somente co
nhecidos 
após o julgamento. 

11.5 - As obrigações decorrentes desta Licitação serão formalizadas através da emissão da Autoriz
ação de 
Fornecimento, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e na legislação vigente. 

11.6 - Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua propo
sta, não 
entregar o bem ou não apresentar situação regular, será convocado outro licitante, observada a 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

12 – DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 
12.1 - Os materiais e equipamentos, objeto do presente Processo Licitatório, serão entregues pela 
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licitante 
vencedora, somente após a emissão da Autorização de Fornecimento, em no máximo 30 (tri
nta) dias 
consecutivos. 

12.2 - A entrega do objeto licitado deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceit
o após a 
verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital. 

12.3 - O recebimento dos equipamentos será feito por servidor 
ou comissão constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite: 

12.3.1 - O fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da nota fiscal; 

12.3.2 - Os equipamentos somente serão considerados aceitos após testes para averiguação das con
dições 
dos mesmos e verificação do cumprimento dos itens obrigatórios constantes das especificações
 técnicas 
previstas no Anexo I, Manual Descritivo Mobiliário (Proinfância) em anexo 
e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, ainda, quantidades, preços, 
acessórios, prazos e outros pertinentes; 

12.3.3 - Em caso de não aceitação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá proceder à sua substi
tuição 
no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados do recebimento da notificação respectiva,
 expedida 
pela Comissão responsável pelo recebimento. 

12.4 - Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a t
ermos os 
fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização. 

12.5 - O prazo de entrega dos equipamentos inicia-se a partir do recebimento da Autor
ização de 
Fornecimento, emitida pelo Setor de compras da Secretaria Municipal de Educação de Redenção-PA. 

13 - DO PAGAMENTO 

13.1 - O pagamento será realizado, mediante crédito em conta corrente do fornecedor, em até    

30 dias após entrega dos equipamentos constantes da Autorização de Fornecimento. É DEVER D

O FORNECEDOR: 

informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da empresa, para o depósito
. 

13.2 - Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada 
antes de 
executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprime
nto das 
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas. 

 

14 - DO REAJUSTE 

14.1 - O custo apresentado caracterizando o valor unitário e total do objeto, é fixo e irreajustável. 

15 - OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES 

15.1 - Constituem obrigações/responsabilidades do LICITANTE VENCEDOR: 

15.1.1 - Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determia
do para entrega e descarregamento, sem ônus para o Município. 
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15.1.2-Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, equipamentos em 
que se 
 
verificarem defeitos, falhas mecânicas, danificações, adulterações ou incorreções; 

15.1.3- Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contrib
uições ou 
emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste
 contrato, 
bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Reden
ção - PA. 

15.1.4 - Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Redenção-PA ou a terceiros, p
or 
atos de seus empregados ou prepostos; 

15.1.5 - Fornecer os equipamentos de acordo com as especificações, prazos e condições avença
dos no 
presente Edital, observando todas as condições de garantia previstas no contrato a ser estabelec
ido entre 
as partes. 

15.1.6 - Executar os serviços de garantia, assistência técnica e manutenção corretiva dos equipame
ntos. 

15.1.7 - Proporcionar corpo técnico qualificado e especializado para garantir os serviços de a
ssistência 
técnica e manutenção aqui ajustados. 

15.1.8 - Cumprir fielmente o contrato de fornecimento e garantia, de forma que os serviços 
avençados 
mantenham os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento. 

15.1.9 - Manter em sua unidade de atendimento, estoque de peças sobressalentes necessárias a pe
rfeita e 
contínua utilização dos equipamentos. 

15.1.10 - Não utilizar material de reposição improvisado ou peças adaptadas em substi
tuição às 
especificadas pelo fabricante. 

15.1.11 - Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus e solidarie
dade do 
Município, os técnicos necessários, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos e
ncargos 
previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, seguros e quaisquer outros não mencio
nados no 
contrato em anexo, em decorrência da sua condição empregadora. 

15.1.12 - Submeter previamente ao Contratante, relação com o nome dos responsáveis credencia
dos que 
irão coordenar o atendimento aos chamados e darão cobertura a assistência técnica. 

15.1.13 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ass
umidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

15.1.14 - Arcar com os prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de serviços de ga
rantia e 
assistência técnica e manutenção inadequados dos equipamentos, quando evidenciada sua culpa, p
or ação 
ou omissão. 
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15.1.15 - Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de ac
identes 
do trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vítimas os seus empregados, no desempe
nho dos 
serviços contratados ou em conexão com eles. 

15.1.16 - Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Contratante por au
toridade 
competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de Lei ou regulamento aplicável 
à espécie, 
por parte da CONTRATADA. 

15.1.17 - Responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos, bem como pelo seu transporte at
é o local 
estipulado para entrega. 

15.2 - Constituem obrigações/responsabilidades do Município de Redenção-PA: 

15.2.1 - Receber os equipamentos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; 

15.2.2 - Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos neste edital; 

15.2.3 - Fornecer à Contratada, a relação dos servidores e respectivos setores credenciados a
 efetuar 
chamadas, acompanhar a execução dos serviços de garantia, assistência técnica e de manutenç
ão dos 
equipamentos. 

15.2.4 - Arcar com as despesas decorrentes de reparos, consertos ou substituições de peças resulta
ntes de 
acidentes, transporte, negligência, imperícia ou mau uso por parte de terceiros, seus s
ervidores, 
ressalvados os casos provocados por empregados ou prepostos da CONTRATADA. 

15.2.5 - Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA e reme
tê-las a tempo ao setor competente. 

15.2.6 - Notificar a CONTRATADA, sempre por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir de
feitos ou 
irregularidades encontradas na prestação do serviço. 

16 - DA GARANTIA  

16.1 - O prazo de garantia dos equipamentos deverá estar de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor, bem como com  ainda, 
com os prazos estabelecidos nos itens do presente Pregão Presencial. 

17 - DAS SANÇÕES 

17.1 - Por atos ilícitos cometidos na licitação ou no fornecimento do objeto, o Município de Red

enção-PA, através da das Secretarias Municipais de meio Ambiente  e Desenvolvimento Sustentável 

e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 

garantida a prévia defesa, aplicará as seguintes sanções: 
I – advertência ESCRITA. 

II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento. 

III- 
a licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
não 
apresentar a documentação, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
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inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da amp
la defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
 enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002). 

17.2 - As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, f
acultada 
a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

17.3 
- O atraso injustificado da licitante vencedora, para efetuar a entrega, sujeitará à multa no valor de 
0,5% 
(zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do objeto. 

17.4 - A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da exe
cução do 
fornecimento, não proceder a entrega dos produtos, comportar-se de modo inidôneo, fizer declar
ação falsa 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Redenção 
pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e da
s demais 
cominações legais. 

17.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cada
stro de 
Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito d
e licitar e 
contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período. 

18 - DAS PENALIDADES 

18.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Redenção, pelo prazo de até cinco
 anos, 
o licitante que: 

a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) Não mantiver a proposta; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 
 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Cometer fraude fiscal. 

19 - DAS DESPESAS 

19.1 - Para cobertura das despesas resultantes da licitação, serão utilizados recursos das dota
ções discriminadas abaixo: 
 
 
 

20.09.09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
08.122.1203.2027 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃOGERAL 
08.241.0121.2028 – APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA-API 
08.122.1231.2210 – MANUTENÇÃO DOS SCFV SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE V 
08.241.0137.2030 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC  
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08.2420126.2029 – APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA  
08.243.0131.2031 – APOIO E ENCARGOS COM A CRIAÇA E O ADOLECENTE  
08.243.0132.2033 – PROPAGANDA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI 
08.243.0131.2032 – PROPAGANDA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SE.DE CRIANÇAS 
08.244.0137.2034 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA 
08.244.0137.2036 – PROPAGANDA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA 
08.244.0137.2038 – MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLECENTE  
08.244.0137.2039 - MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. SOCIAL BASICA A CRIANÇA 
08.244.0137.2040 - MANUTENÇÂO DO SERV. DE PROMOÇÃO ESPECIAL  
08.244.0137.2041 – MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOC. AO ADOLECEMTE-LA  
08.244.0137.2342 – PTTS – PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL  
08.244.1265.2343 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  
 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANTES  
 

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 

18.541.1215.2088 – MANUNTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE  
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
  
3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 - As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da amp
liação da disputa 
entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse do Município de Redenção-PA, 
a segurança e o objetivo da contratação; 

20.2 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão f
azê-lo no 
prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 

20.3 - É facultado a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a prom
oção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão pos
terior de 
documento ou informação que deveria constar nos prazos estipulados; 

20.4 - Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão fornecidos diretam
ente pelo 
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Redenção, no horário das 08h00min às
 14h00min de segunda a sexta-feira, através do telefone (94) 3424-3578. 

20.5 - As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis ante
s da data fixada para abertura da licitação. 

20.6 - Caberá a pregoeira decidir sobre a impugnação. 

20.7 - Deferida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do c
ertame. 

20.8 - A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e ab
ertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes; 
 
20.9 - O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrent
e de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requeriment
o da parte 
interessada, não gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, res
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salvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, assegurada à ampla defesa. 

20.10 - A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, 
com todos 
os termos e condições deste Edital; 

20.11 - O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das informaçõ
es e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 

20.12 - A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá
 causa de 
desclassificação; 

20.13 - Fazem parte integrante deste Edital os anexos a seguir especificados: 

ANEXO I - Termo de Referência (Objeto); 
ANEXO II - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
ANEXO III - Declaração sobre emprego do menor; 
ANEXO IV - Declaração de Conhecimento das Condições do Edital; 
ANEXO V - Declaração de Inexistência de Débitos com o Município de Redenção-PA; 
ANEXO VI - Modelo da Proposta realinhada; 
ANEXO VII - Minuta do Contrato; 
ANEXO VIII - Modelo da Proposta; 

 
20.14 - Fica eleito o Foro do Município de Redenção-PA para dirimir qualquer questão contrat
ual ou 
editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Redenção-PA, 01 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

Daiane Furtado de Araújo 
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05). 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2019 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 O presente termo de referencia visa a Contratação de empresa para a aquisição de 
bancos, mesas, playgroud e brinquedos confeccionados em madeira, para a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável deste município. 
 

1.2 Os produtos objeto deste termo de referencia deverão está dentro da padronização seguida 
pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes na 
tabela abaixo.  

 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

2.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.  

3. CRITERIOS PARA O RECEBIMENTO, PRAZO E LOCAL DA ENTREGA. 

 

3.1.  O fornecimento será efetuado em remessa única, com prazo de entrega de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da entrega da autorização de compras. 
 

3.2. O objeto desse termo de referencia deverá ser entregue e instalado no local indicado pela 
secretaria solicitante na Autorização de Compras, e o recebimento será feito pelo fiscal do 
contrato, indicado por Portaria, e somente se efetivará após ter sido examinado e julgado em 
perfeitas condições, e aprovado pelos mesmos. 
 

3.3. Os bens serão recebidos: 
3.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta; 

3.1.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

termo de referência, Edital e da proposta da licitante, e sua consequente aceitação, que se dará até 

07(sete) dias do recebimento. 

3.4. O fiscal do contrato e substitutos serão nomeados após a assinatura do contrato, e seus 
nomes, telefones e e-mails serão passados à Contratada. Esses fiscais serão o contato oficial 
entre a Contratada e o Contratante e o canal para garantir a boa execução do contrato, 
inclusive seu pagamento; 
 

3.5. A presença da fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
sustentável não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada; 
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3.6.  Caberá aos nomeados para o recebimento dos bens, bem como aos fiscais do contrato ou 
substitutos, rejeitar totalmente ou em parte qualquer produto que não esteja de acordo com 
as exigências, assim como determinar prazo para substituição do material eventualmente 
fora de especificação, com defeito de fabricação ou vício de funcionamento; 
 

3.7. A licitante vencedora obriga-se a entregar os bens licitados de acordo, estritamente, com as 
especificações contidas no edital e nos seus anexos descritas, sendo de sua inteira 
responsabilidade a reposição do objeto no todo ou em parte em que for constatado pela 
Administração não estar em conformidade com as referidas especificações, mesmo que após 
o recebimento definitivo; 
 

3.8. O recebimento pela Contratante não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade 
da Contratada de entregar os bens de acordo com as condições contidas no Edital, seus 
anexos, e na proposta da Contratada, nem invalida qualquer reclamação que o Contratante 
venha a fazer em virtude de posterior constatação de unidade defeituosa ou fora de 
especificação, garantida a faculdade de troca/reparação; 

 

3.9. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão 
enviadas através de correio eletrônico (e-mail) do fornecedor, e a data deste envio será a 
referência para o prazo estipulado no item 3.1 do presente termo. 
 

3.10. A empresa vencedora do certame deverá manter as informações de seu cadastro atualizadas 
junto à instituição. A alegação do não recebimento da nota de empenho não será aceita 
como justificativa para a recusa da entrega do material. 

 

3.11. A administração rejeitará, no todo ou em parte, as prestações de serviços objeto desse 
termo de referencia em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.  
 

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 724.065,74 (Setecentos e Vinte 
Quatro Mil e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos). 

 

5.  CONTRATO/VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

5.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no 
primeiro dia após a publicação. 

 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a 

6.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável, em estrita 
observância das especificações do Termo de Referência, Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 
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6.2. A licitante vencedora obriga-se a entregar os bens a que se refere este Termo de Referência 
de acordo, estritamente, com as especificações neste descritas, sendo de sua inteira 
responsabilidade a reposição do objeto no todo ou em parte em que for constatado pela 
Administração não estar em conformidade com as referidas especificações, mesmo que 
após o recebimento definitivo. 

 

6.3. Responsabilizar-se-á pelo licenciamento de emplacamentos das motocicletas na unidade 
da federação de entrega, de acordo com as resoluções de Transito. 

 

6.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

6.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 
10(dez) corridos, o produto com avarias ou defeitos. 

 

6.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente termo de referencia. 

 

6.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

 

6.8. Manter, durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.9. Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa 
CONTRATADA, a aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a 
continuidade do contrato, ficará condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO 
CONTRATANTE, do procedimento realizado e da documentação da nova empresa, 
considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo 
em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado; 

 

6.10. Não transferir a terceiros ou a outrem, no todo ou em parte as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 

6.11. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

6.12.  

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contratante obriga-se a: 

7.1. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. 
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7.2. Receber as motocicletas após a confirmação da execução dos serviços da CONTRATADA 
por intermédio do fiscal do Contrato. 

 

7.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimentos. 

 

7.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato 
 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
servidor especialmente designado. 

 

7.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto de até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos 
deste termo de referencia, acompanhado da nota fiscal atestada pelo servidor designado 
para tal função. 

8.  MEDIDAS ACAUTELADORAS 

  

8.1.  Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

9.  CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Administração.  

 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis.  

 
9.4. Ficará designado à servidora Samira Alves da Silva, sob o numero de matricula 012469 

como FISCAL TITULAR, e o Servidor Wellington Nhay Ribeiro Silva sob o numero de 
matricula 012472 como FISCAL SUPLENTE, ambos responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os 
resultados previstos nos contratos, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou possíveis irregularidades observadas. 
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10.  DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

10.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 
10.520 de 2002, Lei 8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa sem 
prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 

 
10.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  
10.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
10.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
10.1.4. Apresentar documentação falsa; 
10.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
10.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
10.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
10.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 

10.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
ente municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos casos citados no item 10.1, 
conforme detalhado nos itens 10.1.1 ao 10.1.9. 

 

10.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 10.1, sempre que a 
administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 

 

10.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, 
aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 
previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 

   

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 

 
10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

                                               Redenção-PA, 10 de Julho de 2019. 

 

 

 

Daiane Furtado de Araújo 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05). 
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PLANILHA QUANTITATIVA 

 
Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant marca vl unit vl total 

1 ADESIVO PARA PAREDE COM FIGURAS INFANTIS UND 300,       

  produzido com materiais de alta qualidade, recortado eletronicamente e confeccionado com uma 
película de pvc auto adesivo, 

          

  possuindo impressão que deverá ser feita com tintas eco solvente em alta definição, laváveis  com 
água e sabão neutro de fácil   

          

  instalação.           

  podendo ser aplicados em superfícies lisas sem texturas ou irregularidades, ideais para aplicação 
em paredes, azulejos, vidros, 

          

  móveis, pisos, portas e geladeiras.           

  Espessura de 0,10mm           

  Tamanho 78X73 cm           

  Temas: fazendinha, super heróis, bonecas, flores, letras musicais,unicórnio, princesas, circo, safari, 
turma da mônica, emogi, fadas, 

          

  chuva de amor, alfabeto, números .           
2 BALANÇO DUPLO (INFANTIL) und. 4,       

  BALANÇO DUPLO (INFANTIL)           

  Comprimento: 2,00m           

  Largura: 2,20m            

  Altura: 2,00m           

  Cores: Envernizado ou colorido            

  Recomendado para crianças até 14 anos.           

  Garantia de 03 meses contra qualquer defeito de fabricação.           
3 BLOCO DE CONSTRUÇÃO DE MADEIRA P/ MONTAR UNID 100,       

  Composição: Contém 40 blocos de construção em madeira selecionados criteriosamente em 
diferentes  cores e formatos.  

          

  Tintas atóxicas.           

  Medidas: Peça maior 6 cm, peça menor 3 cm e espessura 1,9 cm.           

  Peso com embalagem: 400 gramas           
4 BOLA DE VINIL COLORIDA UNID 800,       

  Bola De Vinil Colorida            

  Medida: 21 Centímetros de diâmetro ( tamanho da bola de futebol ).           

   Peso: 60 Gramas.           

   Composição: Vinil. Cores: Sortidas.           
5 BONECA GRANDE PLASTICO UNID 500,       

  boneca grande de plástico tipo Baby.           

  Produzida com materiais de alta qualidade.            

  acompanha acessórios como mamadeira, chupeta e sapatinhos e cabelo.           

  Recomendado para crianças a partir de 3 anos.           

  Altura: 48cm           

  Peso: aproximadamente 1,01 Kg           
6 BONECA TIPO BARBIE DE PLASTICO COM ROUPINHAS UND 200,       

  Características:           

  Personagens Variadas           

  Altura: 27 cm           

  Materiais: Plástico, Tecido, Borracha.           

  Roupinhas variadas e sapatinho de salto;           

  Não recomendado para menores de 3 anos por conter peças pequenas;           

  COMPOSIÇÃO:           

  - Cabeça em Vinil            

  - Cabelo em Nylon           
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  - Corpo e Membros em Polietileno.           
7 CARIMBOS PEDAGÓGICOS AUTO ENTINTADOS UND 100,       

  Carimbo auto entintado - Temas - letras, animais, números.           

  Acompanham a cor da tinta - Lavável - Não tóxico - Embalagem com 24 unidades.           
8 CARRINHO DE PLASTICO UN 800,       

  Descrição:           

  Caminhão de Brinquedo com Caçamba fechada para carga c/pazinha            

  material plastico de alta qualidade.            

  Medida do caminhão:           

  24 x 13 x 12 cm.           

  Caminhão de Brinquedo com Caçamba boiadeiro e animais.           

  Medida do caminhão:           

  24 x 13 x 12 cm           

  Observações:           

  cores sortidas            

  Material de fabricação plástico.           

  Não usa pilha, não emite sons e luzes, sem fricção           

  Produto indicado para crianças acima 3 anos.           

  Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.           
9 CARROSSEL 06 LUGARES TUBOLAR und. 4,       

  CARROSSEL 06 LUGARES TUBOLAR            

  Altura Assento - 0,40mt           

  Altura Total - 0,90mt           

  Diâmetro - 1,30mt           

  Tubo Central -3¨           

  Tubo hastes - 1 1/2¨           

  Tubo de amarra - 1¨           

  Diam. assento em madeira 0.02x0.015x0.65mt           

  Largura - 2.00mt           

  Comprimento - 3.00mt           

  Dimenssão madeira - 0.05x0.015mt.           
10 CONJUNTO CASA DO TARZAN und. 2,       

  CONJUNTO CASA DO TARZAN com escorregador, escada tradicional, escada pneus, escalada de 
travas com  corda, mesa banco 

          

  acoplados e balanço triplo de correntes.            
11 CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS POLTRONA COLORIDAS UND 150,       

  Conjunto mesa com  4 cadeiras poltrona com apoio modelo infantil, faixa etária aconselhável de 2 a 
6 anos, durável, pode ser usada 

          

  em ambiente interno ou externo, sendo resistente a raios solares e a chuva.           

  CARACTERÍSTICAS           

  . mesa monobloco infantil            

  . 4 cadeiras infantil           

  . cadeira até 20 kg           

  . fabricação em poliuretano virgem e reciclado           

  . cadeira e mesa pode ser empilhada com facilidade após o uso           

  . certificada pelo INMETRO.           

  . faixa etária aconselhável de 2 a 6 anos           

  DIMENSÕES (CXAXP)           

  Mesa            

  . comprimento 45 cm           

  . altura 47 cm           

  . largura 45 cm           

  Cadeira            



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

   
 

Rua. Walterloo Prudente, 253, Jardim Umuarama, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br  

24 

  Cedeiras;           

  . Comprimento: 36 cm           

  . Altura: 56 cm           

  . Largura: 31 cm           
12 CUBO MAGICO COLORIDO UN 100,       

  Descrição           

  Cubo Mágico Colorido 5 x 5 cm estimula a coordenação motora.            

  Brinquedo não recomendado para crianças menores de 3 anos           

  TAMANHO DO CUBO 5 x 5 cm.            
13 ESCORREGADOR C/PASSARELA und. 4,       

  ESCORREGADOR C/PASSARELA           

  Altura - 1,80mt            

  Largura - 0.50mt            

  Comprimento Passarela - 1.00mt           

  Comprimento total - 3.50mt            
14 FLAUTA DOCE PC 100,       

  Descrição           

  Flauta Doce           

  Características Gerais            

  Tonalidade: C           

  Afinação: Germânica           

  Material: Resina Abs.           

  Itens inclusos           

  01 - Flauta Doce            

  01 - Capa de tecido para flauta.           

  Garantia: 90 dias           
15 GANGORRA DUPLA GRANDE DE MADEIRA UNID 4,       

  GANGORRA DUPLA GRANDE DE MADEIRA           

  Altura - 0.70mt            

  Largura - 1.50mt            

  Comprimento - 4.50mt           

  Dimenssão madeira - 0.05x015mt           
16 JOGO  NOVO MUNDO UNID 100,       

  CONTEÚDO DA EMBALAGEM – 50 CARTAS E 1 ROLETA (Cada Cartão Mostra Uma Imagem Que 
Deve Ser Observada e 

          

  Memorizada Pela Criança).           

  IDADE SUGERIDA – A PARTIR DE 8 ANOS            

  DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 28 X 28 X 5 CM            

  GARANTIA – 3 MESES            
17 JOGO BANCO IMBOLILIARIO UN 120,       

  Jogo Novo Banco Imobiliário            

  Contém na embalagem: 1 tabuleiro, 28 Títulos de Propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 
Notas, 1 Manual de Instruções, 80 

          

  casas plásticas, 2 dados e 6 peões.           

  crédito em Banco, títulos, terrenos, casas e hotéis nos melhores pontos da cidade.            
18 JOGO DA MEMÓRIA UN 150,       

  Confeccionado em MDF 20 pares totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada           

  Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica.           

  Dimensões do produto: 13 x 13 x 5 cm ; 422 g           
19 JOGO DE BOLICHE UNID 80,       

  Jogo de boliche infantil, características:           

  *8 peças           

  *2 bolas pretas e 6 pinos coloridos           
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  *Pinos com 21cm           

  *Dimensões da embalagem: 36cm x 22cm x 16cm (comp x alt x larg)           
20 JOGO DE BOTÕES UND 200,       

  Jogo de Botão com tabuleiro em Material: mdf / plástico, 02 goleiros, 2 palhetas, 02 bolas e 06 
opções de adesivos diferentes. 

          

  Jogadores: 2 participantes.            

  Medidas do Tabuleiro: 26x42x1,5 cm em MDF.           
21 JOGO DE DOMINO OFICIAL UN 200,       

  Jogo De Dominó Profissional           

  Descrição do Produto:           

  domino tipo osso profissional           

  Tamanho peça: 0,90mm espessura e 4,9 mm de comprimento e 2,40 mm largura.           

  Material: melanina / PVC           

  Contém: 28 peças           
22 JOGO DE LIGUE TUDO UNID 100,       

  informações do produto:           

  Kit com 500 peças para montar           

  Composição/Material Plástico Conteúdo da Embalagem 500 peças coloridos para encaixar e 
manual.  

          

  Idade Recomendada + 3 anos           
23 JOGO DE LOGICA UNID 50,       

  Características:           

  Edição: mais atualizada           

  Tipo de jogo: Perguntas e respostas           

  Contém: 390 cartas, 1 tabuleiro, 6 peões, 20 fichas vermelhas, 1 ficha amarela, 5 fichas azuis e 1 
folheto de regra. 

          

  cartelas com Pessoas, Lugares, Coisas e Anos.           
24 JOGO DE LUDO UNID 120,       

  Jogo de LUDO completo.           

  Tabuleiro em madeira maciça medindo: (32x32x2,5cm Aberto) e (32x11x4cm Fechado)           

  Peões em plástico sendo 4pçs de cada cor (Vermelho, Verde, Amarelo e Azul)           

  01 - Dado em poliéster           
25 JOGO DE QUEBRA CABEÇA TEMA INFANTIL UNID 200,       

  Quebra cabeça com 60 peças aproximadamente, em papel cartão, durabilidade de impressão, feito 
de material resistente e de alta 

          

  qualidade, que não esfarela com o uso, serigrafadas com tema ilustrações infantil. Medidas do 
quebra-cabeça montado: 30 x 23 cm. 

          

26 JOGO DE XADREZ JG 50,       

  Jogo de xadrez com  tabuleiro e  peças confecinados em madeira.           
27 JOGO DE XADREZ E DAMAS JG 200,       

  Jogo de xadrez            

  - Tabuleiro feito em madeira           

  - Tamanho do tabuleiro: 39x39 centímetros.;           

  - Tamanho da casa: 4x4 centímetros;           

  - Espessura do tabuleiro 2,5 centímetros;           

  - Peças em madeira com excelente acabamento;           

  - Tamanho das peças:           

  - Rei: 8,0 cm;           

  - Rainha: 7,0 cm;           

  - Bispo: 5,5 cm;           

  - Cavalo: 4,5 cm;           

  - Torre: 4,0 cm;           

  - Peão: 3,5 cm.           

  30 Pedras da dama: 2,2cm           

  - 2 Dados           
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  - 1 Dado de dobra           

  - 2 Copos de dados.           
28 JOGO LEGO UND 100,       

  jogo lego com Blocos de montar 500 peças.           

  Para crianças a partir de 4 anos de idade.           

  cores: variadas           

  tamanho: variados           
29 JOGO PEGA VARETA UN 150,       

  Descrição           

  Jogo Pega Varetas           

  Conjunto confeccionado em plástico poliestireno, contendo 32 varetas, em cinco cores diferentes, 
cada vareta medindo 40 cm de 

          

  comprimento e 8mm de diâmetro, com extremidades arredondadas.            

  Produto de qualidade comprovada.           

  Especificações Técnicas:           

  Comprimento: 40cm           

  Diâmetro: 8mm           

  Itens Inclusos:           

  01 embalagem contendo 32 varetas           
30 JOGOS DE ROLA ROLA UND 100,       

  tens inclusos:           

  Brinquedo confeccionado em MDF           

  1 rola rola com 6 bolinhas e 1 guizo dentro           

  Medidas do produto: 0,27 comp x 10 larg           

  Embalagem: Película de P.V.C.            

  Idade mínima: A partir de 18 meses           
31 JOGOS PEDAGÓGICOS DE LINGUAGEM UND 100,       

  Itens Inclusos           

  01 tabuleiro, 400 cartas, 4 peões e 01 dado.           
32 JOGOS PEDAGÓGICOS MATEMÁTICA UND 100,       

  Jogo pedagógico.           

  01 ou mais jogadores           

  Conteúdo da embalagem: 20 peças em madeira. Medidas da embalagem: (CxAxL) 17,0 x 17,0 x 6,0 
cm. 

          

33 KIT BRINCANDO DE CASINHA UND 200,       

   Cozinha Infantil Completa Batedeira E Liquidificador.           

  Característica do produto:            

  4 panelas, 2 tampas, 4 pratos, 4 copos, 4 garfos, 4 facas 4 colheres, 1 Batedeira e 1 Liquidificador           

  Dimensão Produto: 54 x 21 x 72cm            

   Material / Composição: Plástico Resistente (Propileno)            

  Garantia do fabricante: 03 meses contra defeitos de fabricação.           
34 KIT CASINHA DE BONECA DE PLASTICO UNID 30,       

  Produto:  Kit Casinha de Boneca           

  Contendo: 01 casa, 01 boneca com acessórios, Cozinha : 01 mesa, 04 cadeiras, 01 pia, 01 fogão, 01 
geladeira, 01 armário . Sala: 01 

          

  sofá, 02 poltronas, 01 mesa de centro, 01 estante, 01 rack de tv, 01 cadeira Quarto: 01 cama de 
casal, 02 criados mudo, 01 

          

  penteadeira, 01 mesa com computador, 01 guarda roupa, 01 cadeira.           

  Dimensões aproximadas do Produto: 32 x 25 x 42 cm e 39 x 7 x 28 cm           

  peso aproximado do Produto: 1,5 k           

  Personagem: diversas           

  Cor: variadas           

  Não recomendável para crianças menores de 3 anos .           

  Tamanhos e medidas aproximadas.           
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35 KIT FANTOCHES FAMÍLIA COMPLETA UNID 50,       

  Fantoche de Mão Família Completa 7 Membros.           

  Personagens: Pai, mãe, filho, filha, bebê, vovô e vovó.           

  Ajudam na habilidade manual, coordenação motora e estimulam a criatividade, representação e 
dramatização. 

          

  São 7 fantoches de tecido medindo 30 cm de altura cada.           
36 LIVROS HISTORIAS INFANTIS UN 100,       
37 MESA COM BANCOS  ACOPLADO (PARA RECREAÇÃO) und. 22,       

  MESA COM BANCOS ACOPLADO (PARA RECREAÇÃO)           

    Composto por 1 tampo de mesa de 420mm de largura, 740mm de comprimento com furo central 
para instalação de guarda-sol 

          

  2 peças de 870mm de comprimento em formato curvo com 3 lugares demarcados com textura           

  2 suportes principais em formato curvo para apoiar o tampo da mesa e peça com os 3 lugares            

  peça em “X” instalada ao nível do chão para fixação do guarda-sol.           
38 PETECA (C/ PENAS) UN 200,       

  peteca confeccionada com  base de couro e enchimento de serragem, acabamento pespontado e 
penas coloridas, tamanho grande, 

          

  medindo 9,0 cm de diâmetro e 25 cm de altura.           
39 PISCINA DE BOLINHAS COM 1.500 BOLINHAS 1,50 X 1,50 X 1,80 UND 20,       

  DADOS TÉCNICOS           

  Dimensões: (AxLxC) 1,80m X 1,50m X 1,50m           

  Peso total do produto: 15kg           

  COMPONENTES DO PRODUTO           

  04 bases de madeira           

  04 hastes, 04 capinhas vinílicas, 04 isotubos           

  04 cabanas metálicas           

  02 suportes de ferro c/ parafuso           

  01 suporte de ferro s/ parafuso           

  01 rede de proteção           

  01 tenda           

  1500 Bolinhas           
40 TAPETE ALFABETO E.V.A UN 30,       

  Alfabeto completo, composto por 26 peças em e.v.a atóxico, lavável de 8 mm de grossura; medidas 
aproximadas: 30 x 30 cm cada 

          

  peça (área total de 2,20 m). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante 
e selo do INMETRO, embalado 

          

  em saco plástico transparente com zíper e alça.           
41 TAPETE DAS DESCOBERTAS (SENSAÇÕES) UNID 20,       
42 VAI E VEM EM MADEIRA und. 4,       

  VAI E VEM EM MADEIRA            

  Altura - 1.80mt           

  Largura - 1.20mt           

  Comprimento - 2.20mt           

 

 

 

 

Daiane Furtado de Araújo 
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05). 
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ANEXO II 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2019 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (XXXXXXX), sediada (Endereço Completo), declara, sob as pena

s da Lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no presente
 processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

(Local e Data) 

 

 

______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbad
a com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO lll 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
 

 
 
 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF (XXXXXX), sediada, (Endereço Completo). Declara expressamente q
ue não    possui,em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em tr
abalho noturno, perigoso ou insalubre        
e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) 
anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 
 

(Local e Data) 

 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
 
 

 
 
 
 
 

OBS. 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbad

a com o número do CNPJ. 
  

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto deste Pregão 
Presencial nº 105/2019 e os termos constantes no Edital e seus anexos do Processo Licitatório nº 
057/2019, do Município de Redenção-PA e do Regulamento do Edital , que temos totais condições 
de atender e cumprir todas as exigências de 
fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas à documentação que deverá ser 
apresentada para fins habilitação. 

Data: 

 
 
 
 
 

Assinatura e Carimbo da Proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: ENTREGAR JUNTO AO CREDENCIAMENTO
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ANEXO V 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM O MUNICÍPIO 

 

 

 

 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (xxxxxx), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, q
ue até a presente data, inexistem débitos com a Fazenda do Município, relativos a tributos 
municipais, até a presente data. 

 

(Local e Data) 

 

 

 

______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  057/2019 

MODELO PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA 

 
Á Prefeitura Municipal de Redenção-PA 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no
 item 10.1.6 do Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO, E-MAIL e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

2.CONDIÇÕES GERAIS 

2.1.A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitaçã

o. 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total dos itens, de acordo com o Edital. 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

Prazo de Entrega: máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento. 

2.2 -Declaro para fins de participação no Pregão Presencial nº 105/2019 - sendo o 

objeto desta licitação, a Contratação de empresa para aquisição de parquinhos em madeira, 

brinquedos infantis e material lúdico, em atendimento as Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.. 

Os materiais e equipamentos serão adquiridos com recursos das  Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente  e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 

de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I ao Edital.  

Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

embalagens, transporte até o destino e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão. 
 
LOCAL E DATA 
 
 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2019 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE REDENÇÃO, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, através das SECRETARIAS ________________ inscrita no CNPJ 
-------------------- situada à Rua Guarantã n.º 600 - Setor Vila Paulista - Redenção - PA, neste ato representado 
por seu Secretário Municipal, ---------------------------------brasileiro, ----------, maior, capaz, portador do CPF nº 
-----------, inscrito na Carteira de Identidade RG nº ----------------------, residente e domiciliado á Rua -------, 
neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa .................................., com sede 
na ................................, nº........., na cidade de ............................., registrada no CNPJ sob o nº .........................., 
neste ato representada por seu .................................................. Senhor ...................................., registrado no 
CPF sob o nº ..................... doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência do 
Processo Licitatório n°. 105/2019, Pregão Presencial nº 057/2019 homologado em ....... 
de ........... de 2019, mediante sujeição mútua às normas 
constantes das Leis nº 8.666 de 21/06/93 e 10.520 de 17/07/02, à proposta 
e às seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA 1 - OBJETO 

1. - Constitui objeto desta licitação, a Contratação de empresa para aquisição de parquinhos em 
madeira, brinquedos infantis e material lúdico, em atendimento as Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.  
Os materiais e equipamentos serão adquiridos com recursos, conforme dotação orçamentaria 
discriminada neste edital e seus anexos, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo 
de Referência – Anexo I ao edital.  
 
CLÁUSULA 2  - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
2. - Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição os seguintes documentos, cujo teor é do 
conhecimento das partes contratantes: Processo Licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 105/2019, 
proposta da CONTRATADA, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe forem atinentes. 

CLÁUSULA 3 - DO PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

3. - O preço total do objeto do presente contrato é de R$.......... (....................................................). 

3.1 - O pagamento será realizado, mediante crédito em conta corrente do fornecedor, em até 30 (trinta) di
as 
após a entrega do objeto, mediante apresentação de nota fiscal e fatura dos equipamentos entregues
, 
devidamente atestada pelo servidor/comissão responsável pelo controle do recebimento. 

3.2 - Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes d
e 
executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas. 

3.3 - É vedada à CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por 
ventura venham a ser constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades 
previstas de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA 4  - DA EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 

4.- O objeto do presente contrato será entregue pela CONTRATADA, após a emissão da Autorização de 
Fornecimento, em no máximo 30 (trinta) dias consecutivos no local indicado pela Contratante. 

4.1 - A entrega do objeto deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação 
do 
cumprimento das especificações contidas neste termo bem como no Edital de Pregão Presencial nº 
105/2019. 

4.2 - O recebimento dos equipamentos será feito por servidor ou comissão 
constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite: 

4.2.1 – A CONTRATADA dirigir-se-á ao local da entrega munido da nota fiscal do objeto; 
4.2.2 – O equipamento somente será considerado aceito após teste para averiguação das condições do 
mesmo e verificação do cumprimento dos itens obrigatórios constantes das especificações 
previstas no Anexo I e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, ainda, quantidades, preços, 
acessórios, prazos e outros pertinentes; 

4.2.3 - Os testes serão realizados no local e no ato da entrega; 

4.2.4 - Em caso de não aceitação do equipamento, a CONTRATADA deverá proceder à sua substituição no 
prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, contados do recebimento da notificação respectiva, expedida pelo 
Servidor ou Comissão responsável pelo recebimento. 

4.5 - Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os fato
s 
ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização. 

4.6 - O prazo de entrega inicia-se a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pe
la 
CONTRATANTE. 

4.7 – As Notas Fiscais deverão estar devidamente vistadas pelo servidor ou comissão responsável pelo seu 
recebimento. 

CLÁUSULA 5 - DA GARANTIA  

5. – O prazo de garantia dos equipamentos deverá estar de acordo com o Código deDefesa do Consumidor
 bem como  ainda com os prazos estabelecidos nos itens do Pregão Presencial n°057/2019. 
 
CLÁUSULA 6   - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

6.- Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os 
equipamentos, livres das quebras e defeitos, em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive as 
necessárias substituições de peças, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os 
mesmos. 

6.1 - Somente os técnicos da Contratada poderão realizar os serviços de manutenção dos equipamentos, 
a que se refere este edital, sendo que, para tanto, terão o acesso necessário aos mesmos. 

6.2 - Os serviços de manutenção corretiva serão prestados pela CONTRATADA em horário de expediente 
de sua prestadora de serviços, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, o que desde já fica estabelecido 
como sendo período normal de manutenção, e serão solicitados mediante chamado para atendiment
o 
técnico corretivo através de ligação telefônica, fax ou e-mail para o Departamento Responsável d
a 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA 7  - DA VIGÊNCIA 

7. - O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com prazo de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA 8  - DA DOTAÇÃO 
 
8. - Para cobertura das despesas resultantes da licitação, serão utilizados recursos das dotações 
discriminadas abaixo;  
 
20.09.09  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
08.122.1203.2027 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃOGERAL 
08.241.0121.2028 – APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA-API 
08.122.1231.2210 – MANUTENÇÃO DOS SCFV SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE V 
08.241.0137.2030 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC  
08.2420126.2029 – APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA  
08.243.0131.2031 – APOIO E ENCARGOS COM A CRIAÇA E O ADOLECENTE  
08.243.0132.2033 – PROPAGANDA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI 
08.243.0131.2032 – PROPAGANDA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SE.DE CRIANÇAS 
08.244.0137.2034 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA 
08.244.0137.2036 – PROPAGANDA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA 
08.244.0137.2038 – MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLECENTE  
08.244.0137.2039 - MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. SOCIAL BASICA A CRIANÇA 
08.244.0137.2040 - MANUTENÇÂO DO SERV. DE PROMOÇÃO ESPECIAL  
08.244.0137.2041 – MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOC. AO ADOLECEMTE-LA  
08.244.0137.2342 – PTTS – PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL  
08.244.1265.2343 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  
 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANTES  
 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 
18.541.1215.2088 – MANUNTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE  
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
  
3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

CLÁUSULA 9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9. Fornecer os equipamentos de acordo com as especificações, prazos e condições avençados no 
presente instrumento, observando todas as condições de garantia previstas no contrato a ser estabelecid
o entre as partes. 
9.1. Executar os serviços no prazo estabelecido no presente edital. 

9.2. Proporcionar corpo técnico qualificado e especializado para  garantir os  serviços de instalação dos 
produtos. 
 
9.3. Cumprir fielmente este contrato de forma que os serviços avençados mantenham os equipamentos e
m condições de perfeito e regular funcionamento. 
9.4. Manter em sua unidade de atendimento, estoque de peças sobressalentes necessárias à sua perfeita e 
contínua utilização. 

9.5. Não utilizar material de reposição improvisado ou peças adaptadas em substituição às especificada
s 
pelo fabricante. 

9.6. Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus e solidariedade do 
CONTRATANTE, os técnicos necessários, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos 
encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, seguros e quaisquer outros nã
o 
mencionados neste contrato, em decorrência da sua condição empregadora. 
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9.7. Manter,  durante toda a  execução do contrato, em  compatibilidade com as obrigações assumidas,
     todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.8. Arcar com os prejuízos causados ao CONTRATANTE, decorrentes de serviços  inadequados aos equipa
mento quando evidenciada sua culpa, por ação ou omissão. 
 
9.9. Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do 
trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos 
serviços contratados ou em conexão com eles. 

9.10. Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao CONTRATANTE por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento deste contrato, de Lei ou regulamento aplicável à espécie
, 
por parte da CONTRATADA. 

9.11. Responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos, bem como pelo seu transporte e 
descarregamento no local estipulado para entrega. 

9.12. Cumprir e fazer cumprir todos os termos do presente contrato. 

9.13. Aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial d
o 
contrato. 
 
CLÁUSULA 10  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10. Fornecer à CONTRATADA a relação dos servidores e respectivos setores credenciados a efetuar 
chamadas, acompanhar a execução dos serviços de suporte, assistência técnica e de manutenção e atestar 
Relatórios de Atendimento ao Cliente. 

10.1. Arcar com as despesas decorrentes de reparos, consertos ou substituições de peças resultantes de 
acidentes, negligência, imperícia ou mau uso por parte de terceiros ou seus servidores, ressalvados o
s 
casos provocados por empregados ou prepostos da CONTRATADA, desde que, comprovadamente, não 
estejam cobertos pela garantia. 

10.2. Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA e remetê-las a 
tempo ao setor competente. 

10.3. Notificar a CONTRATADA, sempre por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos o
u 
irregularidades encontradas na prestação do serviço. 

10.4- Efetuar o pagamento das faturas de fornecimento no prazo previsto na cláusula terceira. 

10.5 - Conferir e receber os equipamentos entregues, de acordo com este termo, através de profissiona
l 
designado, comunicando a CONTRATADA qualquer irregularidade constatada. 
 
CLÁUSULA 11  - DAS PENALIDADES 
11 - Em caso de inexecução contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á as sanções de: advertência escrita, 
multa e declaração de suspensão ou inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão e declaração de 
inidoneidade poderão ser cumuladas com multa; 

11.1 - Ocorrendo atraso na entrega do objeto licitado, será aplicada multa moratória de 0,5%        
(zero vírgula 
cinco por cento) por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da aquisição; 
11.2 - No atraso ou paralisação por mais de 30 (trinta) dias da entrega, será aplicada multa de 1,0%       
(um  por cento) por dia de atraso, até o limite de 30% ao mês sobre o valor total da aquisição. 
11.3 - No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma mu
lta 
indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição; 

11.4 - O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
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11.5 - Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção; 

11.6- As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar 
e 
contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período. 

11.7 -Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

11.8 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeit
o 
Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos 
resultantes da infração e após decorrido o prazo de cinco anos. 

11.9 - A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique 
outras sanções. 

11.10 - A multa, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou 
cobrada judicialmente. 

11.11 - As sanções de suspensão temporária, declaração de inidoneidade para licitar ou
 contratar 
poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da contratada, no prazo d
e 
cinco dias úteis. 

11.12- Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres 
municipais no prazo de dez dias úteis. 
 

11.13 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa 
que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 
 
CLÁUSULA 12  - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

12. – A rescisão contratual poderá ser: 

12.1.– Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos relacionados nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e Lei 9.648/98. 

12.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridad
e 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração. 

12.1.3 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as 
conseqüências previstas na cláusula décima. 

12.1.4 – Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações. 

12.1.5 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações, se
m 
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 
quando os houver sofrido; 

12.1.6 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as conseqüências previstas no ar
t. 
80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93 e alterações. 

12.2 – Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do município, a rescisão importará em: 

12.2.1 – Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o município e seus órgão
s 
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descentralizados, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

12.2.2 – Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do município. A pena d
e 
inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa do infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 
 
CLÁUSULA 13  - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
 

13 - Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos as normas das Leis Federais 10.520 de 
 
17/07/2002 e 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, os preceitos de direito público, os princípios da te
oria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA 14 - DA FISCALIZAÇÃO  

14 - O CONTRATANTE poderá fiscalizar e inspecionar os serviços aqui contratados através de equipe 

técnica ou pessoa por ela indicada, a quem competirá atestar os serviços executados, bem como lançar 

impugnação escrita ou verbal quando estes forem realizados em desacordo com as especificações técnicas 

estabelecidas. 

Parágrafo primeiro: A fiscalização da contratação será exercida pela servidora ______________ - 
Matricula nº ___________ e seu Suplente o servidor _______________ – Matricula nº _______________ a qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Administração. 
 

CLÁUSULA 15 - DO FORO 

15 - As partes elegem o Foro da Comarca Redenção-PA, para dirimir qualquer questão contratual, 

com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem acordes, declaram as partes, aceitar as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente 
contrato, 
bem como observar fielmente outras disposições legais regulamentares pertinentes, firmando-o 
em 4 (quatro) vias de igual teor e forma. 
 
 
 

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

 

 

CONTRATANTE                     CONTRATADA 
 
 
 

Testemunhas: 
 
      _____________________________                          ____________________________ 
              CPF                             CPF
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ANEXO VIII 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2019 

 

 

MODELO PROPOSTA 

 
 

Á Prefeitura Municipal de Redenção 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta de 

preço para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido 
no Edital de Pregão Presencial nº 105/2019, que integra o instrumento convocatório da licitação 
em epígrafe. 
 
 

VALOR TOTAL PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
Deverá ser cotado, preço unitário dos lotes, de acordo com o Edital. 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Prazo de Entrega: máximo de 30 (dias) dias após a emissão da Autorização de Empenho. 
Declaramos para fins de participação no Pregão Presencial n.º 057/2019 – Constitui objeto de
sta licitação, a Contratação de empresa para aquisição de parquinhos em madeira, brinquedos 
infantis e material lúdico, em atendimento as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 
Os materiais e equipamentos serão adquiridos com recursos 
proprios da Prefeitura Municipal de Redenção, de acordo com as especificações constantes no 
Termo de Referência – Anexo I ao Edital. Nos preços propostos encontram-se incluídos 
todos os tributos, encargos sociais, embalagens, transporte até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão. 
 
Declaramos também, que a licitante proponente se compromete a cumprir as quantidades e 
entregas descritas no edital. 
 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçã
o e que nossa proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MARCA R$ UNIT. R$ TOTAL 
      
      


