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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 
MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2022 
 
O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, ESTADO DO PARÁ, mediante o (a) Pregoeiro (a), designado (a) pela 
Portaria Municipal 356/2022-GPM de 01/06/2022, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará às 09h00min do dia 03 de outubro do ano de 2022, na sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Redenção - PA, na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Edifício Lázaro de 
Paula, nº 253, 2º andar, Sala nº 202 – Setor: Jardim Umuarama, licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 
10.520/2002 de 17/07/2002 e o Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08/08/2000, e o Decreto Federal 
nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal n° 23, de 02 janeiro de 2017; na Lei 
Complementar Municipal nº 101/19, de 11/03/19, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as 
normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações. Comunica, também, que o 
supracitado certame licitatório destina-se ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO. 
 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP): Sim.  
 

 DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: Serviços Comuns/ Prestação de Serviços.  
 

 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global  
 

 DO REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta de empreitada por preço global consoante ao Art. 6º 
inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. 
 

 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 
realização deste Pregão no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada 
para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação. 
 
ATENÇÃO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA recomenda aos licitantes que leiam 
com atenção o presente Edital e seus anexos. 
 

1  - DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM O OBJETIVO DE 
FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO/PA, para 
contratações futuras, na forma estabelecida no inciso II, do art. 3º do Decreto Municipal nº 23, de 02 
de janeiro de 2017 e Decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência (Anexo I).  

 

1.2 - A licitação será em LOTE ÚNICO, conforme tabela constante no Termo de Referência. 
 

1.3 - O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências contidas 
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neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
1.4 - As quantidades constantes são estimativas, não se obrigando a Administração pela contração na 
sua totalidade. 
 
1.5 – Os produtos e equipamentos em COMODATO serão executados conforme discriminado no item 
“5.9” do Termo de Referência. 

 
1.6  - Do comodato - O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a 
prestação dos serviços constantes no Objeto do presente Termo de Referência será realizado em regime 
de COMODATO, que é o empréstimo à CONTRATANTE dos equipamentos e materiais necessários para a 
adequada prestação dos serviços pretendidos e se conclui com a entrega do objeto devidamente 
instalado nas localidades previstas neste documento, sendo este item especificado na solicitação e pago 
somente uma vez na vigência do contrato. Será realizado a entrega do objeto devidamente instalado 
nas localidades previstas em anexo a esse processo, devendo a mesma prestar os serviços de 
manutenção durante a vigência do Contrato, mantendo todos os equipamentos em perfeito estado de 
funcionamento. 

 
1.6.1  - O prazo do COMODATO será igual a vigência do contrato a ser celebrado, decorrente do 
processo licitatório.  
 
1.6.2 - Findada a vigência contratual, os equipamentos cedidos em comodato deverão ser 
totalmente desinstalados e retirados de todas as dependências da CONTRATANTE, às expensas da 
CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. 
 
1.6.3 - A CONTRATANTE fica obrigada a conservar todos os equipamentos e materiais emprestados 
na forma de comodato, não podendo utilizá-los senão de acordo com o contrato ou a natureza 
dele, sob pena de responder por perdas e danos perante à CONTRATADA. 

 
1.7  – Em cumprimento ao item “3.2” do Termo de Referência, como condição ao credenciamento do 
licitante e participação nesta licitação, a comissão verificará o eventual descumprimento das condições 
de participação, especialmente quanto a existência de sansão que impeça a participação no certame ou 
futura contratação, mediante consulta: 
 

1.7.1 – Apresentar, no momento do credenciamento no ato do certame, Certidão Negativa de 
Inscrição no Cadastro Municipal de Empresas Punidas – CMEP-PMR emitida pela Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Para Apuração de Responsabilidade – CPPAAR – Município 
de Redenção – Pará, sob pena de INABILITAR, caso não apresente. 

 
1.7.1.1 – A empresa licitante deverá solicitar a Certidão Negativa de Inscrição no Cadastro 
Municipal de Empresas Punidas – CMEP-PMR à Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
através do e-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada de abertura do certame, prazo esse necessário e estipulado para que a Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Para Apuração de Responsabilidade – CPPAAR – 
Município de Redenção – Pará, possa analisar e emitir referida certidão em tempo hábil. O envio 
da Certidão Negativa de Inscrição no Cadastro Municipal de Empresas Punidas – CMEP-PMR 
ao licitante se dará no mesmo e-mail solicitante, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) 
anteriores à abertura do certame. 
 
1.7.1.2 – A Comissão Permanente de Licitação – CPL não se responsabiliza e nem procederá à 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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confecção, emissão e entrega da Certidão Negativa de Inscrição no Cadastro Municipal de 
Empresas Punidas – CMEP-PMR, por ventura solicitada pela licitante fora do prazo estipulado no 
subitem anterior. 

 
1.8  - Dos Serviços de Monitoramento - O referido monitoramento consiste na recepção de sinais 
transmitido pelo sistema de alarme através de componente (Chip celular) de GPRS (General Packt Radio 
Service). A contratada dispõe de central de monitoramento composta por computadores, equipamentos 
de recepção de sinais via modem, impressoras, linhas telefônicas e pessoal especialmente trenado para 
fins de receber dados do sistema de alarme instalados no endereço indicado pelo Contratante, através 
do meio de transmissão, cuja responsabilidade de instalação e funcionamento é inteiramente da 
CONTRATADA, registrando-os em sistema, na forma de sinais codificados que indicam eventuais 
ocorrências de eventos. 
 

1.8.1 - A CONTRATADA ficará totalmente desobrigada de prestar os serviços de monitoramento e 
não será responsabilizada caso venha ser suspenso ou por qualquer outro motivo interrompido os 
serviços de dados móveis por parte da SEMMA, uma vez que os sinais necessários ao 
monitoramento somente podem ser recebidos através de comunicação de dados e voz realizadas 
pelas operadoras de telefonia. 
 
1.8.2 - A falta de sinal de rede impede que o equipamento de comunique com a central de 
monitoramento da CONTRATADA, nesse caso havendo uma ocorrência os sinais emitidos pela 
central de alarme não chegaram até a central de monitoramento ficando impossibilitada de adotar 
os procedimentos de segurança. 
 
1.8.3 - Os serviços de monitoramento contratados, são puramente preventivos e que por si só não 
são garantidas absolutas de não ocorrer furtos, invasões, vandalismo, etc. 
 
1.8.4 - A SEMMA declara está ciente que a contratada não terá qualquer responsabilidade em 
eventual ocorrência de roubo ou qualquer outro evento no local de monitoramento, posto que que 
CONTRATADA não será uma companhia seguradora, portanto não será responsável pelo 
ressarcimento por perdas ou danos ocasionais. 
 
1.8.5 - É de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a execução de serviços de mão-
de-obra especiais, tais como preparação e/ou reparo nas redes elétricas e de telefonia, de alvenaria 
ou estruturais, necessárias para perfeita instalação do sistema de alarme adquirido por meio do 
COMODATO. 
 
1.8.6 - A SEMMA reconhece que os agentes fiscais não têm o poder de polícia; logo, não entrará 
nos prédios administrativos, sem a presença de um ou dois fiscais de contratos ou responsáveis 
pelo departamento, onde eventualmente possa ter ocorrências. Os agentes fiscais têm a obrigação 
de fazer a verificação externa dos prédios, e somente se constatada alguma anormalidade a força 
policial será acionada. 
 
1.8.7 - A contratada não guardará as imagens do imóvel monitorado, saldo durante o período de 
tempo de duração da ocorrência de disparo de alarme quando houver uma ocorrência. Após o 
prazo de 12 (Doze) meses, a CONTRATADA deixara as gravações a disposição da SEMMA, e após 
esse período poderá ser deletada dos seus arquivos. 
 
1.8.8 - Todas as imagens e gravações que a CONTRATADA tiver acesso decorrente de autorização, 
deverão ser mantidas com mais completo e absoluto sigilo. 
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1.9  - As Manutenções Corretiva e Manutenção Preventiva são aquelas previstas nos itens “7”, subitens 
“7.1 a 7.6”; e “8”, subitens “8.1” a 8.23” do Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.10 Do início da execução dos serviços - O prazo de entrega, instalação e pleno funcionamento 
dos equipamentos, será de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias uteis, contados a partir do 1º 
(primeiro) dia útil seguinte a assinatura do contrato. 
 

1.10.1 - Finalizada a montagem do sistema a CONTRATADA deverá realizar testes técnicos e de 
funcionamento do sistema, e ainda realizar os cadastros de senhas do responsável pelo local 
monitorando. 
 
1.10.2 - A etapa de instalação somente será considerada completa depois de verificado sucesso na 
realização dos testes pela empresa CONTRATADA, devidamente acompanhados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, que simulem as diversas possibilidades de utilização do sistema. 

 
1.11 Dos locais e serem monitorados - Principais entradas da SEMMA, Parque Ambiental, Vila 
Ambiental, Horto Florestal, Região do Lago, outros prédios administrativos, área de alimentação, área de 
recreação/parquinhos e locais de maior fluxo de visitantes e colaboradores. 
  
1.12  - O presente Edital de Pregão e seus Anexos – Termo de Referência e Contrato – são 
complementares entre si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade 
constante em um e omitido em outro, será considerado existente e válido para todos os fins. 
 
1.13  - Por força da Instrução Normativa nº 22/2021, nº 22/2021, de 10/12/21  do – Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM-PA, a(s) empresa(s) participante(s) que sagrar(em)-se 
vencedora(s) do certame, deve(m) ter CERTIFICADO DIGITAL – PJ (Certificado Digital de Pessoa Jurídica 
- (e-CNPJ), para assinatura de contratos, validando-se o elemento “sujeito” do ato administrativo e 
garantindo a autoria dos signatários do documento. 
 

1.13.1 – A contratada deverá e ficará sujeita a proceder à Assinatura Digital do Contrato conforme 
as diretrizes exigidas pelo TCM-PA, as quais lhe serão repassadas/indicadas pela contratante no 
momento de sua assinatura, sob pena de não contratação.  

 
1.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
1.14.1 – ANEXO I: Termo de Referência; 

 
1.14.2 - ANEXO II: Modelo de proposta; 

1.14.3 - ANEXO III: Modelo de termo de credenciamento; 
 

1.14.4 - ANEXO IV: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 

1.14.5               -ANEXO V: Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
(inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002); 

 
1.14.6 - ANEXO VI: Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação; 
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1.4.7- ANEXO VII: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 
9.854/99) 

 
1.4.8 - ANEXO VIII: Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte; 

 
1.4.9 - ANEXO IX: Modelo de minuta da ata de registro de preços; 

 
1.4.10 - ANEXO X: Minuta de termo de adesão para eventuais órgão carona; 

 
1.4.11 - ANEXO XI: Minuta de contrato administrativo. 

 
2  - DO GERENCIAMENTO DA ATA 

 

2.1. A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação 
serão da Secetaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como Órgão 
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto Municipal nº 23 
de 02 de janeiro de 2017; 

 
2.2. O Órgão Gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 
produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor 
máximo a ser paga pela Administração. 

 
2.2.1. A Secetaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sempre que os 
órgãos e entidades usuários da Ata desejarem efetivar contrato indicará os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos dos serviços/bens, respeitada a ordem de registro 
e os quantitativos a serem fornecidos; 
 

2.3 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que 
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de 
Redenção/PA), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 23/2017, relativos à 
utilização do Sistema de Registro de Preços. 

2.4 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da 
Administração Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos  
registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 
3  - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão da 
administração pública municipal – Prefeitura Municipal de Redenção/PA, que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 
1993 e no Decreto Municipal nº 23/2017. 

 
3.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento das peças, desde que este serviços não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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3.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
3.4 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo de duas vezes) e 
(50% dos quantitativos) de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem. 

 
3.5 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
3.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 
3.7 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 
participante. 

 
3.8 - O Município de Redenção (Prefeitura Municipal de Redenção) não responde pelos atos         praticados no 
âmbito do carona. 

 
4  - DO CREDENCIAMENTO  

 

4.1 - Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços praticar 
demais atos pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 

b) Instrumento Público de Procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo III) com firma 
reconhecida com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais  atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente; 

 

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor ou consolidada, devidamente registrado (se sociedades comerciais) ou 
cópia do registro do ato constitutivo (se sociedades civis); 

d) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 
10.520, de 2002), (Anexo V); 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, (Anexo VI); 
 

f) Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte (caso se enquadre como ME ou EPP 
a empresa deverá anexar a esta declaração o documento solicitado abaixo), (Anexo VIII); 

f-1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
DIGITAL expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
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porte; 

f-2) A presente Certidão deverá ser atualizada a cada alteração contratual ou registro de 
balanço. 

f-3) Caso não apresente a mesma perderá as prerrogativas da LC nº.123/2006. 

f-4) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de 
faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal 
anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a 
administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir 
indevidamente dos benefícios previstos no Decreto nº. 8.538/15. 

 
4.2 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 
licitante; 

4.3 - Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente deverá 
apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto, juntamente com a cópia 
autenticada do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos documentos contidos no subitem 
4.1, alíneas: “d” “e” “f”;  

4.4 - Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por instrumento público o licitante 
fica dispensado de apresentar o documento especificado no subitem 4.1 alínea “c”. 

4.5 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, fica dispensado a apresentação dos 
documentos constantes nas alíneas: “f” e “f-1”; 

4.6 - O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 
impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, 
durante a sessão. 

4.7 - Os documentos deverão ser apresentados no processo original ou cópias que serão autenticados 
pela pregoeira (a) na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, ou por cópias autenticadas 
em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 
4.8 - As DECLARAÇÕES deverão ser apresentadas em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar 
todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, 
endereço completo, telefones, email), datilografada ou digitada, datada e assinada na parte final, pelo 
representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas. 

 
5  - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionada ao 
objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus Anexos. 

 
5.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

5.2.1 - Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
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ou em processo de recuperação extrajudicial; 

5.2.2 - Em dissolução ou em liquidação; 

5.2.3 - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 
Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/1993; 

5.2.4 - Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, e decretos regulamentadores; 

5.2.5 - Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, 
inciso V, da Lei n° 9.605/1998; 

5.2.6 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

5.2.7 - Que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.8 - Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

5.2.9 - Estrangeiras que não funcionem no País; 

5.2.10 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/1993; 

5.2.11 - Servidor, dirigente da Prefeitura Municipal de Redenção/PA, ou responsável pela 
licitação; 

5.2.12 - Com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

5.3 - Os impedimentos, casos existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de 
responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 
5.4 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 
6  - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS ENVELOPES 

 

6.1 - A entrega da proposta comercial e dos documentos de habilitação será feita no local, data e horário 
indicados no preâmbulo do presente edital, em envelopes distintos, devidamente lacrados, contendo 
referência ao presente certame e indicando as seguintes informações: 

 

6.2 - No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas 
as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da pregoeira e 
serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada para o 
prosseguimento dos trabalhos. 

 
6.3 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA  
PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº 035/2022    
ENVELOPE  PROPOSTA COMERCIAL  
RAZÃO SOCIAL:............................... 
CNPJ:.............................................. 
TELEFONE:...................................... 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA  
PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº 035/2022 
ENVELOPE  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃOSOCIAL:......................................... 
CNPJ:....................................................... 
TELEFONE:............................................... 

 
7  - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL  

7.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos os 
dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço 
completo, telefones. Fax, email – se houver), em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, datada e 
assinada na parte final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas e em PENDRIVE, na forma digital disponivel no site junto 
ao Edital ou Departamnebto de Licitação , no credenciamento. 

 
7.1.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada: 

 
a) Em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos os dados, tais como (nome de 
fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefones. 
Fax, email – se houver), em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, datada e assinada na parte 
final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas, ou ressalvas e em PENDRIVE, na forma digital disponivel no site junto ao 
Edital ou Departamnebto de Licitação. 

 
b) Orçamento discriminado em preços unitário e total para os produtos a serem fornecidos, em 
algarismos unitário e total para cada item, e em algarismo e por extenso para o valor total da 
proposta com no máximo duas casas decimais, em moeda corrente nacional (real), sendo que o 
preço proposto na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser ofertados através de 
lances verbais, estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto da 
licitação; 

 
c) Deverá o licitante vencedor apresentar nova proposta escrita do novo valor adjudicado, no                         
prazo máximo de 24 horas; 

 
d) Prazo mínimo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
reunião do Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) 
dias; 
 
e) O local da entrega dos produtos deverá ser indicado na ORDEM DE COMPRAS, podendo ser 

entregue no horário de 08h00min às 14h00min horas ou, excepcionalmente, em outro horário 
determinado pela CONTRATANTE. 
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f) O prazo de entrega instalação e pleno funcionamento dos equipamentos, será de no máximo 
45 (quarenta e cinco) dias úteis, contado do 1º dia útil seguinte à assinatura do Contrato e 
recebimento da autorização emitida pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer 
responsabilidade de pagamento, devendo o material atender as normas técnicas contidas nas especificações. 

 
g) Descrição e especificação claras e completas do objeto a ser fornecido, de acordo com as 
especificações técnicas (Anexo I), deverá ser informado a marca do produto cotado; 

 
h) Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros entre 
os expressos em algarismos; 

 
i) Indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da 
Carteira de Indentidade – RG ou outro documento equivalente, CPF, endereço completo, telefone 
e email) do responsável legal da empresa que assinará o contrato, informando o cargo que ocupa 
na empresa; 

 
j) Indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de 
pagamento; 

 
k) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 
l) Iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá desistência das 
mesmas, nos termos do § 6º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira; 

 

l) Não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax ou meio eletrônico. 

m) Declaração de elaboração independente de proposta, (Anexo IV); 

7.2 - Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez 
abertas as propostas escritas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações serão de inteira 
responsabilidade do proponente, não lhe cabendo em caso de classificação, eximir-se do fornecimento 
e/ou execução do objeto da presente licitação. 

 
7.3 - A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
7.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 
 
7.5 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
7.6 - Ao apresentar a proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

 
8  - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 
8.1 - A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
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conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 
8.2 - Consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

 
8.3 - Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento 
da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais 
licitantes; 

 
8.4 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

 
9  - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1 - A pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 
preço, para participação na fase de lances. 

 
9.2 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas 
no subitem anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
10 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1 - Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a pregoeira dará início à etapa de apresentação 
de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 

10.1.1 - O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO. 

10.2 - A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente de valor. 

 
10.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão 
do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 

 
10.4 - Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação; 

 
10.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação; 

 
10.6 - Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

 
10.6.1 - A pregoeira identificará os preços ofertados pelas ME e EPP participantes que sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não 
seja uma ME ou EPP. 

 
10.6.2 - As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 
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empatadas com a primeira colocada e o licitante ME ou EPP melhor classificado terá o direito de 
apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 

 
10.6.3 - Caso a ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes ME ou EPP participantes que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
segundo o estabelecido no subitem anterior. 

 
10.6.4 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME ou EPP empatadas, no referido 
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro 
poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

 
10.6.5 - Havendo êxito neste procedimento, a ME ou EPP assumirá a condição de melhor 
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 
inicial apresentada por ME ou EPP, ou ainda não existindo ME ou EPP participante, prevalecerá a 
classificação inicial. 

 
10.6.6 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 
final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em 
primeiro lugar. 

 
10.7 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

 

a) Produzidos no País; 
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 
 

10.7.1 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 
 

10.8 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, a pregoeira poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 
10.9 - Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de 
propostas após a sua entrega; 

 
10.10 - Na situação prevista no inciso 10.4, a pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor preço; 

 
10.11 - Facultam-se aa pregoeira o direito de promover, em qualquer fase da licitação. 
 
10.12 - o, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

 
10.13 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo critério do MENOR 
PREÇO GLOBAL; 
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10.14 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a pregoeira poderá fixar aos licitantes o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas referidas no item 
anterior; 
 
11 - DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 - A pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 

 
11.2 - A pregoeira poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 
11.3 - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressoras em língua portuguesa, necessários ao 
seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 
11.4 - Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 
11.5 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, a pregoeira 
examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital. 

11.5.1 - Nessa situação, a pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido  
preço melhor. 

 
11.6 - No julgamento das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação. 

 
11.7 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 
12 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

OBS: A documentação deverá ser apresentada conforme a ordem deste Edital, inclusive com  índice 
(facilitando o trabalho de conferência do referidos documentos ). 

 
12.1 – HABILITAÇÃO: 

 
12.1.1 – Para se habilitarem à licitação, os concorrentes deverão apresentar os documentos 
abaixo relacionados, em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste  caso, 
mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, na sessão pública: 

 
12.2 - Habilitação Jurídica: 
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12.2.1 - Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 
 

12.2.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

12.2.3 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

12.2.4 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

 
12.2.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 
12.2.6 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

12.2.7 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

 
12.2.8 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
12.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
12.3.1 - Comprovante de inscrição no CNPJ;  

 
12.3.2  - Alvará de Localização/Funcionamento da empresa vigente, (sendo licitante do Município 

de Redenção-PA ficam dispensadas as observações exigidas no alvará): 
 

12.3.3 - Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual ou Municipal; 
 

12.3.4 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 

12.3.5 - Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, Relativos aos Tributos 
Federais e à Divida Ativa da União. 

 
12.3.6 - Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (estado do Pará: Tributária e Não Tributária), 
do domicílio ou sede do licitante; 

 
12.3.7 - Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante; 

 
12.3.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa; 

 
12.3.9 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 
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toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

12.4 - Qualificação Técnica: 

12.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §1º da Lei nº 8.666/93).  

12.4.2 - A licitante deverá apresentar Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da 
Administração Pública ou Privada, comprovando que a licitante manteve ou mantém contrato 
para o fornecimento da mesma natureza desta licitação.  

12.4.3 Apresentar, no MOMENTO DO CREDENCIAMENTO NO ATO DO CERTAME, Certidão 
Negativa de Inscrição no Cadastro Municipal de Empresas Punidas – CMEP-PMR emitida pela 
Comissão Permanente de Processo Administrativo Para Apuração de Responsabilidade – CPPAAR 
– Município de Redenção – Pará, sob pena de INABILITAR, caso não apresente. 

 
12.5 - Qualificação Econômico financeira: 

 

12.5.1 - Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade. 
 

12.5.1.1 – No caso de CERTIDÃO POSITIVA de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

 
12.5.2 (Caso não esteja expresso na certidão o prazo de validade será considerado o prazo de 
expedição não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do envelope). 

 

12.5.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, registrado na 
JUCEPA ou na junta comercial da sede da licitante; 

 
12.5.4 Os documentos relativos ao Balanço Patrimonial deverão ser apresentados contendo 
assinatura do representante legal da empresa proponente e do seu contador ou técnico 
contábil, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a 
identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador ou técnico 
contábil e do número do seu registro no CONSELHO REGIONAL DE        CONTABILIDADE-CRC são 
indispensáveis, nos termos da Resolução CFC nº 871/2000 e suas alterações, devidamente 
registrados na Junta Comercial competente conforme a Resolução CFC nº 1330/2011 e alterações, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios;  

 
                  12.5.5 - Apresenta certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante. 
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12.6 - Documentos Complementares: 
 

12.6.1 - Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (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 de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o 
modelo ANEXO VII deste Edital; 

 

12.6.2 - As DECLARAÇÕES deverão ser apresentadas em papel A4 timbrado da empresa e nele 
faça constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, 
Inscrição Municipal, endereço completo, telefones e email), datilografada ou digitada, datada e 
assinada na parte final, pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, 
ou ressalvas. 

 
12.6.3 – Não será aceito os documentos com cópia ou impressos no verso. 

 
12.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 
a) - Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 
b) - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
c) - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 

 
12.8 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de 
abertura do presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão 
autenticados pela pregoeira na ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias 
autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda 
ou rasura. 

 
12.9 - As certidões que não apresentarem data de validade no seu texto serão considerados o emitido em 
até 60 (sessenta) dias da abertura desta licitação. 

 
12.10 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, 
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

 
12.11 - No caso de inabilitação, a pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da 
proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.12 - Para fins de esclarecimento da habilitação, quando for o caso, a pregoeira poderá obter certidões 
de órgãos ou entidades emissoras de certidões por sítios oficiais. 

 
12.13 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 

 
12.14 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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12.15 - No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

 
12.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
12.17 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para  a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

 
12.18 - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
 
12.19 - A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase 
recursal. 

 
12.20 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
12.21 - Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes presentes, os 
lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata 
ser assinada pela pregoeira e por todos os licitantes presentes. 

 
12.22 - O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial dos Municipios do Estado do Pará, e no  
Portal de Transparência, no site oficial da Prefeitura  www.redencao.pa.gov.br e no quadro de avisos da 
Unidade Gestora. 
 
13 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

13.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, a contar da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

13.1.1 - a proposta deverá ser apresentada em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar 
todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição 
Municipal, endereço completo, telefones. Fax, email – se houver), em 01 (uma) via, datilografada 
ou digitada, datada e assinada na parte final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante 
legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas e em PENDRIVE, na forma do 
Excel. 

 
13.1.2 - apresentar a planilha de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor. 

 
13.1.3 - indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número 
da Carteira de Indentidade – RG ou outro documento equivalente, CPF, endereço completo e 
telefone) do responsável legal da empresa que assinará o contrato, informando o cargo que ocupa 
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na empresa; 
 

13.1.4 - indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de 
pagamento. 
13.1.5 - descrição e especificação claras e completas do objeto a ser fornecido, de acordo com as 
especificações técnicas (Anexo I), informado a marca e fabricante; 

 
13.1.6 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
13.1.7 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
14 - DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

14.1 - Os prazos para solicitação de esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
Pregão, será da seguinte forma: 

 
14.1.1 - Pessoa Física (Cidadão), será até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão 
inicial do certame. 

 
14.1.2 - Pessoa Jurídica (Licitante), será até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão 
inicial do certame. 

 
14.2 - A dúvida quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos será dirimida aa pregoeira(a) 
designado(a) pela Portaria Municipal 356/2022-GPM de 01/06/2022-GPM, designado pela Prefeitura 
Municipal de Redenção/PA, para conduzir os trabalhos relativos ao Pregão Presencial – SRP - nº 035/2022, 
desde que apresentada por escrito ou pelo telefone, observado o prazo estabelecido no subitem 14.1, 
devendo ser por escrito ou por telefone, ou protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Redenção, localizada na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Edifício Lázaro de Paula, nº 253, 2º andar, Sala 
202 – Setor: Jardim Umuarama, no horário das 08h00min às 12h00min horas. Os esclarecimentos serão 
prestados pela pregoeira (a), por escrito, mediante oficio enviado ao endereçado de e-mail a todos os 
interessados e disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Redenção, licitacao@redencao.pa.gov.br 
ou (94) 99117-4026.   

14.3 - A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por irregularidade na aplicação da Lei. O 
interessado deverá apresentar petição dirigida aa pregoeira da Prefeitura Municipal de Redenção/PA, a ser 
protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Redenção, localizada na na Rua Ildonete 
Guimarães da Silva, Edifício Lázaro de Paula, nº 253, térreo – Setor: Jardim Umuarama, no horário de 
08h00min às 14h00min horas, observado o prazo previsto no subitem 14.1.1 e14.1.2 deste ato 
convocatório e atendendo, obrigatoriamente, às seguintes exigências: 

 
a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

 
b)- se PESSOA FÍSICA (CIDADÃO), a petição deverá vir acompanhada do documento de identidade 
de seu signatário, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por cartório competente, 
observando-se, no entanto, o disposto no final do art. 4º da Lei Federal n. 8.666/93; 

 
c)- se PESSOA JURÍDICA (LICITANTE), a petição deverá ser firmada por sócio, pessoa designada para 
a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de estatuto ou contrato social e 
suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração 
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes específicos para impugnar o edital da 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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presente licitação), conforme o caso, caso a procuração não seja pública, será necessário o 
reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para 
outorgá-la. 

 
14.3.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 
(subitem 14.3, alínea “c”), a pregoeira marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 
CPC). 

14.3.2 - Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pela pregoeira, a impugnação ao 
Edital não poderá ser conhecida por falta de legitimidade ativa do(a) signatário(a) ou desinteresse 
processual do impugnante. 

14.4 - A pregoeira decidirá sobre a petição de impugnação a este Edital, com o apoio da Procuradoria 
Geral do Município, conforme o caso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado de sua 
protocolização. 

 
14.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão comunicada aos interessados e 
marcada nova data para a realização do certame. 

14.6 - Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado e-mail sem que seja 
apresentado o original no prazo estabelecido pelo subitem 14.3 e, na forma prevista pela alínea “b” ou “c” 
do referido subitem, conforme o caso. 

14.7 - A não impugnação deste Edital, na forma e prazo definidos pelo subitem 14.3, acarreta a 
decadência do direito do licitante discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

14.8 - Após a pregoeira haver declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar expressa, 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer. A síntese dos motivos alegados para recorrer será 
lavrada em Ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de lavratura da 
Ata, para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentarem as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do  prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

14.8.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 
(subitem 14.3, alínea “c”), a pregoeira marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 
CPC). 

 
14.8.2 - O recurso será dirigido a Prefeito Municipal, por intermédio da pregoeira referido no 
subitem 14.2, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Se não o fizer 
deverá, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, com as impugnações dos 
demais licitantes, se houver, ao Prefeito Municipal para julgá-lo. Neste caso a decisão deverá ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade. 

 
14.8.3 - Para interposição do recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências: 

 
a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

 
b)- ser a peça recursal assinada por sócio pessoa designada para a administração da sociedade, ou 
procurador, e vir acompanhada do estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se 
houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular 
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(instrumento de mandato com poderes específicos para recorrer de todas as fases da presente 
licitação), conforme o caso, caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, 
por cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la; 

 
c)- protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Redenção, localizada na Rua 
Ildonete Guimarães da Silva, Edifício Lázaro de Paula, nº 253, térreo – Setor: Jardim Umuarama, 
no horário das 08h00min às 12h00min horas, dentro do prazo estabelecido pelos subitens 14.1.1 e 
14.1.2, no caso dos subitens 14.1.1 e 14.1.2 é quando for o caso de impugnação de Edital, no caso 
de contestações referente a habilitação e proposta será o prazo estabelecido no 14.8. 
 
14.8.4 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 
(subitem 14.8.3 alínea “b”), a pregoeira marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 
13 CPC). 

 
14.8.5 - Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pela pregoeira, o recurso não poderá 
ser conhecido por falta de legitimidade ativa do signatário ou desinteresse processual do 
recorrente. 

 
14.9 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso, e a adjudicação do objeto do certame, pela pregoeira, ao licitante declarado vencedor. 

 
14.10 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a 
termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as 
contra-razões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata. 

 
14.11 - Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por e-mail sem que seja apresentado o 
original no prazo estabelecido no subitem 14.8. 

14.12 - O recurso contra decisão da pregoeira terá efeito suspensivo. O acolhimento do recurso importará 
a validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento. 

 
14.13 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no site oficial da Prefeitura 
www.redencao.pa.gov.br  através do Portal de Transparência e no quadro de avisos da Unidade Gestora. 

 
14.14 - A litigância inspirada pela má-fé ou a apresentação de recurso administrativo meramente 
protelatório serão objeto de apuração pela Administração, em processo regular, garantido o direito à      
ampla defesa, na forma da lei. 

 
14.15 - Após a realização do Pregão, os autos do respectivo processo administrativo permanecerão com 
vista franqueada aos interessados, na Rua Ildonete Guimarães da Silva, Edifício Lázaro de Paula, nº 253, 
2º andar Sala nº 202 – Setor: Jardim Umuarama, Prefeitura de Redenção/PA, no horário das 08h00min às 
14h00min  horas. 

 
14.16 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

 
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da pregoeira, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
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15.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 
16 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados  a 
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

 
16.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 
16.3 - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 
seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

16.4 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

16.5 - Colhidas às assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da Ata no site 
oficial da Prefeitura www.redncao.pa.gov.br (Portal de Transparênca) e no quadro de avisos da Unidade 
Gestora. 

 

16.6 - As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de 
Preços, após a respectiva assinatura da Ata. 

 
16.7 - Caso a fornecedora primeira classificado, após convocação, não comparecer ou recusar a assinar a 
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Divisão de 
Cobntratos convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro 
classificado na licitação. 

 
16.8 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a 
assinatura do Termo de Registro de Preços e Fornecimento, os licitantes estarão liberados dos 
compromissos assumidos. 

 
16.9 - A Ata Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da 
data de publicação de seu extrato.  
 
16.10 - As contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no art. 57 da Lei n. º 8.666/93 e 
suas alterações poderão ter sua duração prorrogada, observado os prazo estabelecidos na Lei, devendo 
ser dimensionada com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração; 

 
17 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1 - A Ata de Registro de Preços será Gerenciada e Utilizada pelo seguinte Órgão da Administração 

http://www.redncao.pa.gov.br/
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Pública Municipal relacionado abaixo: 

17.1.1 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO –  SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

17.1.2 - É participante os seguintes órgãos: 

17.1.2.1 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CNPJ: 
19.377.962/0001-92. 

 
17.2 - Os órgão ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, sempre que desejar efetivar as 
aquisições, fará através de solicitação formal, contendo no mínimo: o local de entrega, a quantidade 
pretendida, local e prazo de retirada da nota de empenho, sendo o caso, assinatura do contrato e 
indicação da Ata de Registro de Preço; 

 
17.3 - Caberá ao órgão ou entidade usuário a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas 
neste edital; 

 
17.4 - Caberá ainda órgão ou entidade usuário informar ao Gerenciador da Ata, do não comparecimento 
da fornecedora para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis a fornecedora faltosa; 

17.5 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que 
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria de Administração, desde que 
haja material a contratar, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro; 

 
17.6 - É facultado aos demais Órgãos ou Entidades integrantes da Administração Pública o uso da Ata de 
Registro de Preços, desde que os quantitativos requisitados não excedam a cem por cento dos 
registrados, mediante os procedimentos estabelecidos no subitem 17.5, deste edital; 

 
17.6.1 - O fornecimento de que trata o subitem 17.6, ficará a critério do detentor da Ata, desde 
que a opção pelo atendimento da solicitação não prejudique as obrigações efetivamente já 
assumidas; 

 
17.7 - Na ocorrência da situação acima a Secretaria de Administração, procederá o devido apostilamento 
na Ata de Registro de Preços dos órgãos ou entidades interessadas no uso da Ata, para futuro 
acatamento de pedidos. 

 
17.8 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do 
Anexo IX, nas condições previstas neste edital; 

 
17.9 - A Administração Municipal não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de 
Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de 
item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 
preferência em igualdade de condições; 

 
18 - DA ALTERAÇÃO DO REGISTRO 
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18.1 - A Secretaria de Administração avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações 
necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente eventuais variações nos preços 
registrados. 

 
18.2 - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-
financeiro, serão publicadas nos Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municipios do Estado do Pará, no 
site oficial da Prefeitura www.redencao.pa.gov.br e no quadro de avisos da Unidade Gestora. 

 
18.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado 
no mercado, a Prefeitura Municipal de Redenção, órgão gerenciador, deverá: 

 
18.3.1 - Convocar o fornecedor detentor do preço registrado visando à negociação para a 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

18.3.2 - Liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso assumido, quando 
frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados; 

 
18.3.3 - Convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses 
ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do processo licitatório, visando igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação. 

 
18.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor detentor do 
preço registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Órgão Gerenciador / Prefeitura Municipal de Redenção poderá: 

 
18.4.1- negociar os preços; 

 
18.4.2 - frustrada a negociação, liberar o fornecedor detentor do preço registrado do 
compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

 
18.4.3 - convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses 
ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do processo licitatório, visando igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e negociação. 

 
18.5 - Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Redenção deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

 
19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

19.1- O fornecedor terá seu preço registrado cancelado quando: 
 

19.1.1- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
19.1.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 
19.1.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
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19.1.4 - a Administração tiver presentes razões de interesse público. 
 

19.2 - O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas no item anterior, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura 
Municipal de Redenção. 

 
19.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços, na ocorrência de fato 
superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, devidamente comprovado. 

20 - DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

20.1 - Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o caso 
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), no prazo de 02 (dois) dias úteis contados de sua 
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
20.2 - O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
20.3 - Previamente à contratação, a Administração verificará a manutenção das condições de habilitação, 
cujos documentos serão anexados aos autos do processo. 

 
20.3.1 - Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
contratante no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
20.4 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento. 

 
20.5 - O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
20.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

 
20.6.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 

20.7 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 

20.8 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
20.9 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 
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21 - DO REAJUSTE 

21.1 - O preço é fixo e irreajustável. 

21.2 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 23, de 2017. 

 
22 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

22.1 - O prazo de entrega, instalação e pleno funcionamento dos equipamentos, será de no máximo 45 
(quarenta e cinco) dias uteis, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte a assinatura do contrato e a 
emissão das Autorizações emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer 
responsabilidade de pagamento. 

  
22.2 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade do 
adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado pedido de 
prorrogação. 

22.3 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 
deverá ser elaborado e/ou dirigido ao Prefeito Municipal da Cidade de Redenção/PA, GESTOR da Ata deste 
oriunda, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério da autoridade competente 
acolher ou não o requerimento da contratada. 

22.4 - A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às 
características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de TODA a LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer 
responsabilidade por sua integridade. 

22.5 - As unidades administrativas competentes dos órgãos participantes acompanharão a qualidade dos 
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS POR COMODATO adquiridas verificando se suas características e armazenamento 
encontram-se em conformidade com as Normas, devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer 
ocorrência de irregularidades, via protocolo. 

22.6 - Os SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) 
na hora da  entrega. 

 
22.7 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE Redenção, o objeto poderá ser entregue diretamente no 
local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da CONTRATADA. 

22.8 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preço registrado após comunicação 
pelo Fiscal de Contrato do objeto deverá saná-la IMEDIATAMENTE. 

22.9 - Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado, o Fiscal de Contrato do 
objeto, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade máxima do órgão participante para 
aplicação de penalidades em coordenação com o órgão gerenciador do registro de preços, nos termos do 
Incico X, do art. 6º, do Decreto Municipal nº 23/2017. 

22.10 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 
suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor 
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 
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22.11 - Os SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, 
desde que comprovada a má fé do fornecedor ou condições inadequadas de uso dos mesmos. 

 
22.12 - O horário de entrega/realização dos SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE 
AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO deverá obedecer às normas 
internas da administração. 

 
22.13 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo 
com a legislação própria: 

 
22.13.1 - especificação correta do objeto 
22.13.2 - número da licitação, ata de registro de preços e contrato; 
22.13.3 - marca e o nome comercial; 

 
22.14 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Redenção o direito de solicitar da empresa contratada 
(fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes 
sem ônus para a Prefeitura. 

22.15 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Redenção o direito de solicitar do fabricante informações 
relacionadas aos EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO 

22.16 - Os SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, objeto desta licitação deverão ser entregues no local 
abaixo relacionado: 

 
22.16.1 - Sede da Cidade de Redenção/PA, com a localidade indicada na Ordem de Compra.  

22.17 - O acompanhamento da execução do Contrato ficará a cargo da Secretara Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ÓRGÃOS PARTICIPANTES Contratantes, mediante nomeação de 
servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

22.17.1 - Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

I - fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as 
condições estabelecidas neste Contrato; 

II - comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotas as 
providências necessárias; 

III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 
relevantes relacionados com o fornecimento; 

 
IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 
22.18 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
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23.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

23.1.1 - Obedecer às especificações constantes neste Termo; 
 

I. Cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

 
II. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 

III. Assinar o contrato, no prazo consignado na notificação; 
 

IV. Os serviços serão executados quando solicitados pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente; 
 

V. Assumir as despesas que incidiram ou venham a incidir sobre o contrato com exceção da publicação 
de seu extrato e dos Termos Aditivos pertinentes no Diário Oficial do Estado, cuja publicação será 
providenciada pela Contratante; 

 
VI. Atender sempre que possível às exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto contratado; 

 
VII. Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos materiais fornecidos e as instalações; 

 
VIII. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte quatros) horas que antecede as instalações 

e os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 

IX. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificado no decorrer da prestação de 
serviços. 

 
X. Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários pela Contratante; 
 

XI. Utilizar empregados habilitados/capacitados com conhecimentos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 
XII. Substituir imediatamente os produtos por outros de características idênticas quando os mesmos, por 

qualquer defeito deixarem de executar os serviços ou se estes não apresentarem a qualidade 
necessário. 

 
XIII. Emitir nota fiscal/fatura no valor pactuado juntamente com as comprovações de regularidade junto à 

Seguridade Social (INSS), Caixa Econômica Federal (FGTS), Justiça do Trabalho, Receita Federal, 
Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;  

 
XIV. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições normativas da Contratante, 

sob a pena de se constituir em inadimplência contratual; 
 
XV. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que 
exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica; 
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XVI. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 
 
XVII. A CONTRATADA não poderá terceirizar os serviços, objeto do presente contrato, sendo de sua 

responsabilidade a realização dos mesmos; 
 

XVIII. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, atendendo às reclamações 
formuladas, bem como permitir ampla e restrita fiscalização inerente ao objeto contratado; 

 
XIX. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante, 

mantendo os seus empregados devidamente identificados, devendo ainda, substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da 
administração da Contratante; 

 
XX. Responder civil e penalmente por quaisquer danos ocasionados à Contratante e seu patrimônio e/ou 

a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de omissão da Contratada ou de quem em 
seu nome agir; 

 
XXI. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
 
XXII. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros, 

a seus empregados ou a Contratante, por acidentes ou qualquer outro fator. Respondendo por todos 
os prejuízos daí decorrentes, não podendo à Contratante, em hipótese alguma, ser atribuída 
qualquer responsabilidade, mesmo que solidária;  

 
XXIII. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da Contratante, 

aos regulamentos de segurança e disciplina por ela instituídos, mantendo seus empregados 
devidamente uniformizados e identificados por crachá, além de prove-los com os equipamentos de 
proteção individual – EPI na realização das atividades que assim as exijam. 

 
XXIV. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

material com avarias ou defeito. 
 
XXV. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  
 

XXVI. Garantir a integridade dos produtos/serviços durante o trajeto nos casos em que os bens, cabendo à 
mesma a reposição nos casos de falta detectada, de manuseio inapropriado que cause a perda dos 
produtos. 

 
XXVII. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
 

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

 
XXIX. 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, pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente, do procedimento 
realizado e da documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas 
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como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do 
objeto contratado. 

 
XXX. A empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas fica obrigada a apresentar, 

imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação. 
 

XXXI. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 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. 

 
XXXII. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 
XXXIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
XXXIV. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização. 

 
XXXV. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, peças, partes, 

componentes, acessórios e materiais empregados sob regime comodato. 
 

XXXVI. CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos equipamentos cedidos em comodato, 
comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou apresentem 
defeitos de fabricação durante a vigência contratual. 

 
XXXVII. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de todas as peças, equipamentos, 

materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos, transportes, logística, 
insumos e serviços de manutenção preventiva e corretiva, necessários ao perfeito cumprimento dos 
serviços. 

 
XXXVIII. Apresentar, quando solicitado, a licença de uso ou certificação de posse de todos os equipamentos e 

softwares empregados na prestação dos serviços, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus 
decorrentes do uso indevido dos mesmos. 

 
XXXIX. A CONTRATADA se compromete a manter sigilo total sobre todas as informações, dados, sistemas ou 

documentos anotados, coletados sob qualquer forma ou observados durante o processo de 
instalação e operação dos sistemas nas unidades da Contratante, reconhecendo que essas 
informações não podem ser cedidas, copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de nenhuma 
forma, nem colocadas à disposição direta ou indiretamente, locadas ou negociadas com terceiros.  

 
XL. A CONTRATADA deverá fixar placas informando o monitoramento e a gravação das imagens do local 

conforme previsto na legislação vigente.  
 
XLI. Comunicar ao COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE, por 

escrito, sempre que verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a 
prejudicar o correto cumprimento dos serviços. 
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XLII. Apresentar cronograma prévio de manutenção preventiva.  
 

XLIII. Todas as partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como forros, paredes, pisos, 
instalações, pintura e lajes, deverão ser recompostas, às custas da CONTRATADA, de modo que 
permaneçam com as características originais de acabamento. 

 
XLIV. Não será permitido, sob nenhuma hipótese, a guarda e/ou depósito de peças, componentes, 

ferramentas, materiais e equipamentos da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE; 
 
XLV. A contratada deverá possuir estrutura física na localidade da prestação de serviço, pois a mesma 

deverá garantir a qualidade da segurança à contratante, como o deslocamento imediato dos agentes 
de segurança. 

 

23.2 - A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

23.2.1 - Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
 

I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

 
II. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;  

 
III. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no material fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
 

IV. Comunicar oficialmente à CONTRATADAS quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato;  

 
V. Comunicar formalmente à CONTRATADA, através de correspondências ou aditivos contratuais, 

sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens do contrato 
originalmente avençados;  

 
VI. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a 

aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato; 
 
VII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
 
VIII. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA; 
 

IX. Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na 
forma prevista no art. 67, da Lei nº 8.666/1993;  

 
X. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;  

 
XI. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 

quanto à aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato;  
 
XII. Observar as obrigações resultantes da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02;  
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XIII. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega dos 
materiais e instalações para o cumprimento do objeto contratado; 

 
XIV. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 

representante ou preposto da CONTRATADA;  
 
XV. Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao pagamento 

dos materiais fornecidos;  
 
XVI. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
XVII. Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues e/ou instalações fora das 

especificações constantes na proposta da Contratada;  
 

XVIII. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo. 

 
XIX. A contratante e responsável pelo fornecimento de energia elétrica e internet para viabilizar a 

qualidade do monitoramento eletrônico. 

24 - DO PAGAMENTO 
 

24.1 - O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do certame 
licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da mercadoria e emissão da 
competente nota fiscal, através de transferência eletrônica ou depósito em conta. A cada Nota Fiscal 
apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  

 
24.1.1 - Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
24.1.2 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
24.1.3 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
24.1.4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

24.2 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para 
aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

24.3 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. 

 
24.4 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem 
deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela CONTRATADA. 

 
24.5 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos serviços do 
objeto estiver em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço; 

 
24.6 - Poderá Prefeitura Municipal de Redenção, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 
a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 
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24.7 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com 
a legislação própria: 

 
24.7.1 - especificação correta do objeto 
24.7.2 - número da licitação, ata de registro de preços e contrato; 
24.7.3 - marca e o nome comercial. 

 
24.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
 

EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

 
24.9 A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
 

24.10  O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 
pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.  
 
25 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 

25.1 - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 

25.1.1 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado  do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

25.2 - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a 
fase competitiva. 

25.3 - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal n° 23/2017. 

26 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

26.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a 
CONTRADA que: 

 
26.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta 

contratação;  
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26.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
26.1.3 - Fraudar na execução do Contrato; 
26.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo; 
26.1.5 - Cometer fraude fiscal; 
26.1.6 - Não mantiver a proposta.  
26.1.7 - Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
 

26.2 - Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 
 

26.2.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

26.2.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
26.2.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
 

26.3 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 
“26.1.1”, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, 
segundo a gravidade da falta cometida: 

 
26.3.1 - Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no 
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não 
caiba a aplicação de sanção mais grave; 

26.3.2 - Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de 
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre 
o valor total da parcela não adimplida do Contrato. 

26.3.3 - Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

26.3.4 - Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
rescisão por inexecução total do objeto. 

26.3.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

26.3.6 - Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade 
CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos; 

26.3.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida 
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

26.4 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 
8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

 

26.5 - A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na 
fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à 
hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o 
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oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

26.6 - As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 

26.7 - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração da 
CONTRATANTE. 

 

26.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos 
atos praticados pela Administração. 

 
27 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

27.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 
recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 
PARTICIPANTE: 1 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 

 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Fonte de Recurso próprio  
18.541.1215.2088 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 

 
28 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 
28.1 - No interesse da Administração Pública, a Secretaria Municpal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, poderá: 

 
a) modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

 
b) Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá- la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

28.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

28.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 
procedimento licitatório. 

29 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

29.1 - O presente Edital, seus Anexos, as propostas, juntamente com os documentos que as instruírem e a 
documentação de habilitação analisada serão juntados ao respectivo processo administrativo licitatório. 
Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de 
Habilitação apresentados na Sessão. 

29.2 - É facultado aa pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover 
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diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e à aferição do ofertado, bem 
como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas 
decisões. 

29.3 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente devidamente justificado pelo proponente e aceito pela pregoeira. 

 
29.4 - É vedado ao fornecedor detentor do preço registrado: 

29.4.1 - a subcontratação total ou parcial do objeto do preço registrado em consequência da 
presente licitação; 

 
29.4.2 - a associação do licitante vencedor com outrem; 

29.4.3 - a cessão ou transferência, total ou parcial, sendo permitida a fusão, cisão ou incorporação, 
desde que não afetem o cumprimento das obrigações constantes da ata de Registro de Preços. 

29.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação de suas propostas, não 
cabendo a Prefeitura Municipal de Redenção, órgão gerenciador deste Registro de Preços, em nenhum caso, 
responsabilidade por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

29.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela 
pregoeira. 

29.7 - No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação 

29.8 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado, nos termos do art. 
49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

29.9 - A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas 
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura 
da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo. 

29.10 - A Administração Pública poderá, a qualquer momento, pronunciar a existência de vício no Edital, 
sendo-lhe lícito promover a invalidação parcial ou total da licitação. 

 
29.11 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto na Lei 
Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

 
29.12 - Poderão participar como carona neste Registro de Preços, outros entes ou órgãos públicos e 
pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do art. 4º,III, do Decreto Municipal nº 23/2017. 

 

29.13 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
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entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

 
29.14 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

 
29.15 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
29.16 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 
30 - DA FRAUDE À LICITAÇÃO 

 

30.1 - A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos 
contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata representação ao 
Ministério Público Estadual para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos fatos e 
instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo 
para os fins estabelecidos no Art. 88, da Lei n° 8.666/93. 

 
 

Redenção/PA, 12 de agosto de 2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristóteles Alves do Nascimento 
Secretário Municipal de Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentável 

Decreto nº 004/2021- PMR 
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ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Este termo de referência foi elaborado nos moldes na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993,  lei 10.520/02, Decreto Federal n° 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal n° 23, de 02 de janeiro de 
2017. 

1.  DO OBJETO 

 
1.1. O presente termo de referência tem como objeto a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de monitoramento 24 horas com uso de agentes de segurança e instalação de equipamentos por 
COMODATO, na modalidade pregão presencial/registro de preço, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme quantidades estabelecidas em anexo no quadro de 
cotação e documentos relacionados. 
 

2.  CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 
2.1. Os bens ou serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, de 
acordo com o Decreto n° 3.555, de 2000 e Artigo 1°, parágrafo único da Lei n° 10.520, de 2002 que 
regulamentam a aquisição de bens e serviços comuns para a modalidade de licitação denominada pregão e 
Decreto Municipal 091, de 2020 que regulamenta a modalidade de licitação Pregão Eletrônico para aquisição 
de bens e contratação de serviços comuns. 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, na 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre a modalidade Pregão, do Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, no Decreto Municipal n° 
23, de 02 de janeiro de 2017, na forma estabelecida no inciso II, do art. 3º, que dispões sobre a 
regulamentação do sistema de registro de preços no Município de Redenção-PA e subsidiariamente na Lei 
complementar Municipal nº 101, de 11 de março de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Redenção-PA. 

3.2. Que o Departamento se atenha a confeccionar o edital, atendendo a necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com possibilidade de selecionar empresas que 
de fato tenham condição de prestar o serviço, posto que não são raras vezes, este Município tem sido alvo de 
empresas que não conseguem cumprir com a obrigação assumida contratualmente. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 
4.1. Faz-se indispensável ao interesse desta SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável), a contratação de empresa na modalidade de pregão presencial/registro de 
preço, na prestação de serviços de monitoramento 24 horas com uso de agentes de segurança e instalação de 
equipamentos por COMODATO, com menor lance em LOTE ÚNICO, devido a necessidade de preservar a 
integridade qualitativa do objeto, vez que vários prestadores de serviços poderão implicar despadronização 
dos serviços, bem como em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos. 
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4.2. Na atual conjuntura em que a vulnerabilidade da segurança pública impede uma ação mais eficiente 
na preservação do patrimônio público, se faz necessária a contração de serviços especializados para os prédios 
e espeço público da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável). A 
presente licitação tem por objetivo garantir a segurança patrimonial dos prédios públicos e todo espaço 
público dentro das dependências desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e das suas respectivas 
regiões, assim como o Parque Ambiental, Vila Ambiental, Horto Florestal, prédios administrativos, trilhas, arias 
de recreação e futuras instalações de alimentação. Estes locais estarão cobertos por meio da segurança 
eletrônica (vídeo monitoramento por câmeras e alarmes). 
 

5. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 

 
5.1.  O referido monitoramento consiste na recepção de sinais transmitido pelo sistema de alarme através 
de componente (Chip celular) de GPRS (General Packt Radio Service). A contratada dispõe de central de 
monitoramento composta por computadores, equipamentos de recepção de sinais via modem, impressoras, 
linhas telefônicas e pessoal especialmente treinado para fins de receber dados do sistema de alarme 
instalados no endereço indicado pelo Contratante, através do meio de transmissão, cuja responsabilidade de 
instalação e funcionamento é inteiramente da CONTRATADA, registrando-os em sistema, na forma de sinais 
codificados que indicam eventuais ocorrências de eventos. 
 
5.2. A CONTRATADA ficará totalmente desobrigada de prestar os serviços de monitoramento e não será 
responsabilizada caso venha ser suspenso ou por qualquer outro motivo interrompido os serviços de dados 
móveis por parte da SEMMA, uma vez que os sinais necessários ao monitoramento somente podem ser 
recebidos através de comunicação de dados e voz realizadas pelas operadoras de telefonia. 

 
5.2.1. A falta de sinal de rede impede que o equipamento se comunique com a central de monitoramento 

da CONTRATADA, nesse caso havendo uma ocorrência os sinais emitidos pela central de alarme não 
chegarão até a central de monitoramento ficando impossibilitada de adotar os procedimentos de 
segurança. 

 
5.3. Os serviços de monitoramento contratados, são puramente preventivos e que por si só não são 
garantidas absolutas de não ocorrer furtos, invasões, vandalismo, etc. 
 
5.4. A SEMMA declara está ciente que a contratada não terá qualquer responsabilidade em eventual 
ocorrência de roubo ou qualquer outro evento no local de monitoramento, posto que CONTRATADA não será 
uma companhia seguradora, portanto não será responsável pelo ressarcimento por perdas ou danos 
ocasionais. 

 
5.5. É de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a execução de serviços de mão-de-obra 
especiais, tais como preparação e/ou reparo nas redes elétricas e de telefonia, de alvenaria ou estruturais, 
necessárias para perfeita instalação do sistema de alarme adquirido por meio do COMODATO. 

 
5.6. A SEMMA reconhece que os agentes fiscais não têm o poder de polícia; logo, não entrará nos prédios 
administrativos, sem a presença de um ou dois fiscais de contratos ou responsáveis pelo departamento, onde 
eventualmente possa ter ocorrências. Os agentes fiscais têm a obrigação de fazer a verificação externa dos 
prédios, e somente se constatada alguma anormalidade a força policial será acionada. 

 
5.7. A contratada não guardará as imagens do imóvel monitorado, saldo durante o período de tempo de 
duração da ocorrência de disparo de alarme quando houver uma ocorrência. Após o prazo de 12 (Doze) meses, 
a CONTRATADA deixara as gravações a disposição da SEMMA, e após esse período poderá ser deletada dos 
seus arquivos. 
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5.8. Todas as imagens e gravações que a CONTRATADA tiver acesso decorrente de autorização, deverão ser 
mantidas com mais completo e absoluto sigilo. 
 
5.9. Os produtos e equipamentos em COMODATO serão executados conforme discriminado abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND. DE 
MEDIDA 

QUANT MAR
CA 

VL UNIT VL TOTAL 

01 BALUN PASSIVO VB 501 P 
 
•Proteção contra surtos de tensão •Filtro contra interferência e ruídos •Conector 
com parafuso •Conector BNC macho •Categoria do cabo UTP: 5 ou superior 
•Compatíveis com o formato de vídeo NTSC •Compatíveis com as tecnologias 
analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e até 4K. •Cor case Preto •Tipo de 
material; Plástico 

UND 64  33,33 2.133,12 

02 BATERIA 12V - XB 1270 
 
•Quantidade de células; 6 •Tensão total da bateria; 12 V •Capacidade; 7,0 Ah @ 
20h até 1,75 V (tensão final) por célula a 25 °C •Corrente máxima de descarga ;70 
A (5 segundos) •Resistência interna; Aproximadamente 30 mO •Faixa de 
temperatura de operação; Descarga: -20 °C ~ 60 °C Carga: 0 °C ~ 50 °C 
Armazenamento: - 20 °C ~ 60 °C •Temperatura normal de operação; 25 °C ± 5 °C 
•Tensão de recarga em flutuação; 13,6 a 13,8 Vdc •Corrente máxima de recarga 
recomendada; 2,1 A •Serviço cíclico e equalização; 14,4 a 15 Vdc •Descarga por 
armazenamento; Pode ser armazenada por mais de 6 meses a uma temperatura 
de 25 °C. A taxa de autodescarga é menor que 3% ao mês a 25 °C. Deve-se 
carregar a bateria antes do us o. •Terminal; Faston macho F2 – 4,75 mm 
•Dimensão do produto (L × A × P); 151 × 100 × 65 mm •Peso (kg); 2,0 (tolerância 
de ± 4%). 

UND 4  103,73 414,92 

03 CABO CFTV 4 PARES AZUL 
 
Características: •Pares entrelaçados 4 pares 24AWG •Material da capa do cabo 
PVC •Tipo do condutor Sólido •Impedância 100 omhs •Classe de retardância a 
chamas CM •Comprimento 300 metros. 

MTS 7000  0,86 6.020,00 

04 CAIXA SOBREPOR CFTV CITROX 
 
Caixa de passagem para CFTV •Material em plástico •Montagem em parede ou 
teto •Peso; 0,081 kg •Peso máximo suportado; Até 1 kg •Cor; Branco ou Preto 
•Temperatura de armazenamento; -20 °C a 60 °C •Umidade relativa de 
armazenamento; 0% a 90% RH. 

UND 64  9,18 587,52 

05 CAMERA HDCVI 30M 1/3 3,6L | VHD 3130 B G6 
 
•Definição de Imagens HD 720p •Menu OSD na linha de entrada •Protocolo 
MultiHD – HDCVI, AHD-M, HDTVI, Analógico •Sensor 1/2,7" 1 megapixel CMOS 
•Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V) •Linhas horizontais 1280H •Resolução real HD 
(720p) – Analógico (600 TVL) •Lente 3,6 mm •Ângulo de visão horizontal 97° 
•Ângulo de visão vertical 53° •Alcance IR 30m •Comprimento de onda LED IR 
850nm •Formato do vídeo NTSC •Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-M / HDTVI 
(v2.0) Analógico (CVBS) •Relação sinal-ruído =65 dB •Velocidade do obturador 
1/30s~1/100,000s •Sincronismo Interno •Íris Eletrônica •Day & Night Automático 
(Ajustável), Colorido, P&B •Troca Automática do Filtro (ICR). 

UND 64  277,03 17.729,92 
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06 CENTRAL DE ALARME AMT 
 
•Tensão de alimentação;  Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático) 
•Temperatura de operação;  -10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90% 
•Corrente saída auxiliar;  1,2 A / 14,5 VDC •Supervisão contra corte e curto-
circuito na sirene Sim, necessário resistor de 2K2 ? •Corrente de saída de sirene;  
1 A com bateria de gel selada (7 A/h /12 V) 400 mA sem bateria •Carregador de 
bateri; a Carregador inteligente •Número de PGM na placa;  2, chaveada negativo 
50 mA / 12 VDC •Buffer de eventos;  256 eventos com data e hora •Memória 
para dispositivo sem fio;  128 dispositivos, necessário XAR 4000 SMART •Número 
de dispositivos no barramento BUS;  4 teclados e 4 receptores XAR 4000 SMART 
•Supervisão e proteção do barramento BUS;  Sim •Distância máxima entre a 
central e os dispositivos BUS;  100 m, bitola do cabo 10 x 26 AWG •Peso; 1090g 

UND 4  1.052,57 4,210,28 

07 CONECTOR CONEX P4 COM BORN 
 
•Conector para Alimentação •Conector do tipo P4 Macho •Instalação Interna 
•Troca Expressa •Garantia de Qualidade •Corrente Máxima; 2A •Quantidade de 
Ciclos de Inserção; 500 

UND 64  3,15 201,60 

08 DVR MHDX 16 CANAIS HDCVI 1116 SEM HD MAN 
 
•Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP 
•Visualização em 1080p •Gravação de todos os canais em 1080p Lite ou 720p 
•Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC •Compressão de vídeo H.265+ 
•Compatível com o Multi-Box® •Compatibilidade com protocolo de comunicação 
Onvif •Suporta 1 HD SATA •Edição de áudio e vídeo •Modo NVR – Transforma 
todos os canais BNC em IP •Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR 
•MHDX 1108 e MHDX 1116 compatíveis com redes Wi-Fi através de adaptador 
USB 

UND 4  1.443,40 5.773,60 

09 FONTE | 12,8V 1A EF 1201 
 
•Fonte multiuso para sistemas de CFTV, redes, controle de acesso, automação, 
iluminação, entre out ras aplicações 12 V •Saída com 12,8 V para compensar 
perda de tensão do cabeamento e distâncias maiores •Alimenta até 4 câmeras 
HD¹ •Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão •Entrada 100~240 
Vca (bivolt automático) em 50/60 Hz •Garantia de 2 anos mesmo com conector 
P4 cortado 

UND 32  33,63 1.076,16 

10 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10A 1210 
 
•Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências •Alimenta 
até 32 câmeras HD* •Multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas 
LED, som automotivo, entre outras aplic ações 12V •Tensão de saída ajustável 
entre 11,5 e 13,8 Vcc para compensar perda de cabeamento e distâncias maiores 
•Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente •Saída com bornes para 
conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte •Tensão nominal; 110 ~ 
240 Vca •Variação máxima de tensão; 90 ~ 264 Vca •Corrente máxima; 3 A (com 
tensão e cargas nominais) •Frequência de rede elétrica; 50 ou 60 Hz •Variação 
máxima na frequência da rede elétrica; 47 a 63 Hz 

UND 10  192,36 1.923,60 

11 HD SATA WESTERN DIGITAL | 2TB/7200 PURPLE 
 
•Disco rígido especial para segurança eletrônica •Operação 24 horas por dia 7 
dias por semana •Estabilidade na gravação de dados •Velocidade de disco 
controlada •Dissipação de calor otimizada •Baixo consumo de energia e nível de 
ruído •Compatível com as principais marcas de CFTV •Formatação avançada, Sim 
•Compatível com RoHS² - Sim 

UND 4  846,58 3.386,32 

12 PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS EPE 1005 
 
•Dimensionais para rack de data-center: 19",1U •Tensão Nominal: 100 ~ 
240Vac(Bivolt Automático) •Corrente Máxima: 10A (O somatório das correntes 
consumidas em todas as tomadas não deve exce der o máximo de 10 A.) 
•Conexão de Entrada: Plugue 2P + T (NBR 14136) 10A •Quantidade de tomadas: 
5 tomadas ou mais 2P + T(NBR 14136) 10A •Certificadas pelo INMETRO 
•Tecnologias de proteção:  1) Mini disjuntor rearmável tipo disjuntor(circuit 
breaker) de 10A. Tem função de proteção de sobreco rrente/curto-circuito e a 
função de chave Liga-Desliga. Possui indicação luminosa de ligado. 2)Proteção 
contra surtos de tensão: varistor óxido de zinco. •Cabo de alimentação 
certificado pelo INMETRO •Comprimento do cabo de alimentação: 1 metro 
•Quantidade de vias do cabo: 3 (Fase, Neutro e Terra) •Cobertura e isolação do 
cabo: PVC •Cor: Preto. 

UND 4  39,08 156,32 
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13 RACK PAREDE 5UX570MM 
 
•Ideal para projetos e instalações de switches, OLTS, sistemas de Telecom e CFTV 
•Sistema Easy Mounting: Peças e parafusos padronizados para fácil instalação e 
montagem •Robusto e leve: Projetado para garantir a robustez que um Rack 
precisa e leve para instalação •Profundidade total de 570mm oferecendo um 
melhor espaço para manuseio dos equipamentos •Abertura para instalação de 
sistema de ventilação no teto •Estrutura com ponto de aterramento 
•Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura •Compatível com as 
normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3- 105 •Porta; Acrílico e Fecho com Chave 
•Abertura; Direita ou Esquerda •Material; Aço SAE 1008 

UND 4  332,52 1.330,08 

14 SENSOR MOVIMENTO | PET SHIELD 
 
•Ambiente de aplicação;  Internos •Comunicação com central de alarme;  Com 
fio •Método de detecção;  PIR •Indicação de disparo;  LED •Saída de alarme;  NA 
ou NF •Chave antiviolação (tamper);  Sim •Pet Immunity;  Até 20 kg 
•Compensação automática de temperatura  Sim •Tempo de inicialização;  60 
segundos. 

UND 24  76,47 1.835,28 

15 SIRENE  C/ FIO SIR 1000 BRANCA 
 
•Sirene piezoelétrica •Efeito sonoro com 1 tom •Base móvel para fixação •Feita 
em material ABS e com proteção UV •Na cor branca e na cor preta •Aplicação; 
Sirene com fio para sistema de segurança •Fixação; Através de parafusos/buchas¹ 
•Condições de operação; –10 a 50 °C @ 90% de umidade Potência sonora 
aproximada; 105 dB @ 1 m. 

UND 4  11.946,67 143.360,04 

16 TECLADO LCD 
 
•Tensão de alimentação; 9V até 16V •Consumo; 100 mA •Temperatura de 
operação; -10 a 50 °C, umidade relativa do ar de 90% •Possui tamper; Sim 
•Quantidade de zonas; 2 •Barramento; T1T2 e RS845 •Topologia de ligação; 
Estrela para T1T2 e cascata para RS485 •Distância máxima com a central; 100m 
para T1T2 e 1km para RS485. 

UND 4  31,90 127,60 

17 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO •A área a ser monitorada por M² será 
aproximada a 8.000m² deverão ser contempladas as principais  entradas, Parque 
Ambiental, Vila Ambiental, Horto Florestal, Região do Lago, outros prédios 
administr ativos, áreas de alimentação, recreação e locais de maior concentração 
de visitantes. •Serviço de monitoramento em tempo real, com uso de câmeras, 
24h (horas). E armazenamento de d ados. •Em caso de disparo de alarme, será 
disponibilizado de forma imediata os serviços de guardas de fis calização e 
acompanhamento em situação de risco ao patrimônio. •Em caso falhas nos 
equipamentos, será enviado técnicos para verificação e correção do mesmo. 
•Manutenção corretiva e preventiva de todo sistema de vigilância sempre que 
solicitado pela contrata da. 
 Obs: O pagamento será feito mensalmente após levantamento de medição por 
M² (metro quadrado) da respectiva área monitorada. 

SERV 12  267,08 1.068,32 

 
VALOR GLOBAL 

 
                  191.334,68 

 
 

6.  DO COMODATO: 

 
6.1. O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a prestação dos serviços 
constantes no Objeto do presente Termo de Referência será realizado em regime de COMODATO, que é o 
empréstimo à CONTRATANTE dos equipamentos e materiais necessários para a adequada prestação dos 
serviços pretendidos e se conclui com a entrega do objeto devidamente instalado nas localidades previstas 
neste documento, sendo este item especificado na solicitação e pago somente uma vez na vigência do 
contrato. Será realizado a entrega do objeto devidamente instalado nas localidades previstas em anexo a esse 
processo, devendo a mesma prestar os serviços de manutenção durante a vigência do Contrato, mantendo 
todos os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. 
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6.2. O prazo do COMODATO será igual a vigência do contrato a ser celebrado, decorrente do processo 
licitatório.  
 
6.3. Findada a vigência contratual, os equipamentos cedidos em comodato deverão ser totalmente 
desinstalados e retirados de todas as dependências da CONTRATANTE, às expensas da CONTRATADA, no prazo 
de 30 (trinta) dias corridos. 
 
6.4. A CONTRATANTE fica obrigada a conservar todos os equipamentos e materiais emprestados na forma 
de comodato, não podendo utilizá-los senão de acordo com o contrato ou a natureza dele, sob pena de 
responder por perdas e danos perante à CONTRATADA. 
 

7. MANUTENÇÃO CORRETIVA. 

 
7.1. A manutenção corretiva contempla os serviços de reparo com a finalidade de eliminar todos os 
defeitos existentes nos equipamentos identificados por meio de diagnóstico, bem como da correção de 
anormalidades, da realização de testes e regulagens que sejam necessárias para garantir o retorno do 
equipamento às condições normais de funcionamento, e também na substituição do equipamento sem que 
haja prejuízo ao funcionamento do sistema. 
 
7.2. Caberá à CONTRATADA manter o sistema em perfeitas condições de uso durante todo o período de 
duração do contrato, comprometendo-se a reparar ou substituir, se for o caso, os acessórios ou componentes 
que apresentarem falhas e que caracterizarem ou não perda das funções básicas do sistema. 
 
7.3. Os componentes danificados deverão ser substituídos, de modo a deixar o equipamento em perfeitas 
condições de uso e com todas as funcionalidades operacionais, nas dependências da CONTRATADA, nos prazos 
de solução estabelecidos neste documento, sem a cobrança de quaisquer custos adicionais (frete, seguro, etc.) 
 
 
7.4 Durante o período de locação o fabricante atualizará ou disponibilizará para download, sem ônus 
adicionais para a CONTRATANTE, os softwares necessários ao funcionamento dos produtos fornecidos, 
fornecendo as novas versões ou releases lançados. Os softwares tratados neste item incluem software de 
gerenciamento, firmwares e drivers quando houver. 
 
7.5 Os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas devem estar em conformidade com a legislação 
vigente e devidamente licenciados pelo fabricante, nas quantidades necessárias aos equipamentos fornecidos. 
 
7.6 Qualquer manutenção e/ou intervenção por solicitação do fabricante da solução, mesmo não 
implicando em inoperância da solução ou alteração de suas características, deverá ser agendada e acordada 
previamente com a CONTRATANTE. 
 

8. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 
8.1 Contempla os serviços efetuados para manter os equipamentos funcionando em condições normais, 
tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom estado 
de conservação, substituição ou reparo de pequenos componentes que comprometam o bom funcionamento, 
modificações necessárias com objetivo de atualização dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspeção, calibração 
e simulação de testes mecânicos e eletroeletrônicos em todo o sistema interno e externo, entre outras ações 
que garantam que o conjunto dos equipamentos esteja em permanente condição de operação. 
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8.2  A manutenção preventiva deve ser executada com frequência QUINZENAL. Os serviços deverão ser 
realizados sempre no primeiro dia útil do mês, a contar da aprovação da instalação pela CONTRATANTE. 
Admite-se tolerância de até 05 (cinco) dias úteis para antecipar ou postergar as datas de referência. As 
manutenções do sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) deverão ser feitas durante o horário de 
expediente normal da CONTRATANTE, salvo quando justificado por escrito, em outro horário.  
 
8.3  Realizar durante o prazo de locação, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, reparos e/ou 
substituições quando necessários dos equipamentos e materiais fornecidos, sempre que os mesmos 
apresentarem algum defeito de fabricação. 
 
8.4  Os serviços serão executados de forma que os sistemas funcionem ininterruptamente nos períodos 
diurno e noturno. Em caso de falha, durante a correção da mesma faz-se necessário o monitoramento 
presencial com agentes de segurança (24 horas), 7 dias por semana. 
 
8.5  A CONTRATADA deverá fixar nas áreas monitoradas, de modo bem visível, selos de segurança que 
contenham aviso comunicando estar o local sob vigilância e alarmes monitorados. 
 
8.6 O acompanhamento da prestação dos serviços no local será de responsabilidade do COORDENADOR 
DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE, designado pela CONTRATANTE. 
 
8.7 Os chamados para manutenção corretiva serão efetuados por e-mail, telefone ou através de 
ferramenta para abertura de chamado disponibilizada pela CONTRATADA, comprometendo-se a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA a manterem registros dos chamados onde constem data e hora, nome do 
servidor da CONTRATANTE que o transmitir, nome do empregado da CONTRATADA que o receber e um 
descrição resumida dos reparos. 
 
8.8 A CONTRATADA deverá providenciar, quando necessário a substituição dos componentes e materiais 
do sistema de CFTV e sistema de alarme, utilizando equipamentos de primeira linha de fabricação, de acordo 
com as especificações deste Termo de Referência, nunca inferiores.  
 
8.9 A CONTRATADA fornecerá, sob a forma de locação, todos os equipamentos e materiais necessários 
para o perfeito funcionamento da solução pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme 
legislação, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e que 
não tenha sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosas para a CONTRATANTE. 
 
8.10 No que diz respeito aos materiais e insumos necessários para a instalação dos equipamentos, fica 
neste item estabelecido que o fornecimento dos mesmos, será de responsabilidade da CONTRATADA. Quanto 
ao fornecimento de energia necessária para ativação dos equipamentos, será de responsabilidade da 
CONTRATANTE.  
 
8.11 Para os serviços objeto deste Termo de Referência aplicam-se os conceitos e as definições das Normas 
da ABNT pertinentes. 
 
8.12 Toda a implantação (passagem de cabos, clipagem, conectorização) do cabeamento, quando 
necessários, deverá obedecer às normas NBR 14565, ANSI/TIA/EIA - 568B.2-1 e ANSI/TIA/EIA - 569 com suas 
atualizações mais recentes. 
 
8.13 A montagem, instalação e configuração dos equipamentos e dispositivos dos sistemas deverá ser 
efetuada por profissionais treinados e de alto nível técnico. 
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8.14 Os serviços de locação, assistência técnica e suporte técnico deverão ser prestados pela CONTRATADA, 
em todos os produtos fornecidos, durante toda a vigência do contrato, a contar da data do recebimento 
definitivo da implantação da solução, sem qualquer ônus para a CONTRATADA, quais sejam, minimamente: 
 
a) Ajustes e configurações conforme manuais e normas técnicas; 
b) Adaptações, ajustes e configurações no software fornecido, para manter seu perfeito funcionamento; 
c) Assistência técnica especializada para investigar, diagnosticar e resolver incidentes e problemas 
relativos aos produtos fornecidos; 
d) Fornecimento de informações e esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre otimizações ou utilização 
da solução; 
e) Manutenção preventiva e corretiva dos produtos fornecidos, incluindo a reparação de eventuais 
falhas, mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma especificação, novos, de 
primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos; 
f) Atualizações corretivas e evolutivas de softwares e firmwares, incluindo pequenas atualizações de 
release, reparos de pequenos defeitos; 
g) Ajustes e configurações conforme manuais e normas técnicas do fabricante; 
h) Demais procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de 
funcionamento. 
i) Assistência técnica especializada para investigar, diagnosticar e resolver incidentes e problemas 
relativos aos produtos fornecidos; 
j) Fornecimento de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre instalação, administração, 
configuração, otimização ou utilização dos produtos adquiridos.  
 
8.15 Os serviços de manutenção e suporte deverão ser prestados pela CONTRATADA sempre que 
necessário, 07 dias por semana 24h por dia, com inclusão dos dias em que forem feriados nacionais e 
municipais.  
 
8.16 A CONTRATADA deverá disponibilizar canal de atendimento 24x7x365 para abertura de chamados 
técnicos, mediante número local (fixo/celular) e/ou através da internet em portal WEB e e-mail. 
 
8.17 Todos os chamados técnicos realizados pela CONTRATANTE deverão ser registrados pela 
CONTRATADA em sistema para acompanhamento e controle da execução dos serviços.  
 
8.17.1 Na abertura dos chamados técnicos serão fornecidas informações como prioridade, descrição do 
problema e nome do responsável pelo chamado técnico, para abertura da respectiva ocorrência.  
 
8.17.2 Para cada chamado técnico, o fornecedor deverá informar um número de controle (protocolo) para 
registro, bem como manter histórico de ações e atividades realizadas.  
 
8.17.3 O encerramento do chamado será dado por empregado da CONTRATANTE na conclusão dos serviços, 
após a disponibilização da solução para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está 
instalada.  
 
8.17.4 Os chamados técnicos serão classificados por criticidade, de acordo com o impacto no ambiente 
computacional da CONTRATANTE, conforme abaixo: 
 
a) SEVERIDADE ALTA: sistema indisponível ou com severa degradação de desempenho e disparo de 
alarme com suspeita de invasão. 
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b) SEVERIDADE MODERADA: sistema disponível, com mau funcionamento, que importe baixa 
degradação de desempenho ou comprometimento em um de seus elementos que importe em risco para a 
disponibilidade do sistema. 
 

Tipo de Serviço 
 

Grau de Severidade Início de atendimento 

 
 
Suporte 
Técnico 
 

Alto 
 

Remoto: IMEDIATO 
Local: Em até 10 minutos após a 
abertura do chamado. 

Moderado 
 

Remoto: IMEDIATO  
Local: Em até 1 (uma) 
hora após a abertura do chamado. 

 
8.18 Caberá aos técnicos do fornecedor ou da empresa por ele autorizada identificar os componentes, 
peças e materiais responsáveis pelo mau funcionamento dos produtos fornecidos. 
 
8.19 Em caso de falhas irrecuperáveis de hardware ou impossibilidade de solução pela assistência técnica, a 
CONTRATADA deverá providenciar a troca por equipamento idêntico, com cobertura para o próximo dia útil 8 
a 5 NBD (NBD – Next Business Day). 
 
8.20 Casos em que se tornará obrigatória a substituição pela CONTRATADA: 
 
a) Falha de hardware e/ou software que interrompa o funcionamento do equipamento por mais de 12 (doze) 
horas consecutivas; 
b) Inoperância do equipamento, por tempo superior a 02 (duas) horas, em 02 (duas) ocasiões separadas por, 
no máximo, um período de 15 (quinze) dias corridos. 
 
8.21 Por questão de segurança, os equipamentos e softwares nunca deverão ser removidos das 
dependências da CONTRATADA sem a remoção de dados ou regras sigilosas. 
 
8.22 No caso de troca de equipamento com defeito, não haverá qualquer ônus adicional par a 
CONTRATANTE. 
 
8.23 Em caso de solicitação, a CONTRATADA deverá fornecer gravação das câmeras em até 02 (duas) horas 
após a solicitação. 
 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Constitui obrigações da CONTRATADA: 
  
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto; 
 
9.2.  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 
9.3. Assinar o contrato, no prazo consignado na notificação; 
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9.4. Os serviços serão executados quando solicitados pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente; 
 
9.5. Assumir as despesas que incidiram ou venham a incidir sobre o contrato com exceção da publicação 
de seu extrato e dos Termos Aditivos pertinentes no Diário Oficial do Estado, cuja publicação será 
providenciada pela Contratante; 
 
9.6. Atender sempre que possível às exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto contratado; 
 
9.7. Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos materiais fornecidos e as instalações; 
 
9.8. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte quatros) horas que antecede as instalações e 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 
9.9. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificado no decorrer da prestação de 
serviços. 
 
9.10.  Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários pela Contratante; 
 
9.11. Utilizar empregados habilitados/capacitados com conhecimentos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
9.12. Substituir imediatamente os produtos por outros de características idênticas quando os mesmos, por 
qualquer defeito deixarem de executar os serviços ou se estes não apresentarem a qualidade necessário. 
 
9.13.  Emitir nota fiscal/fatura no valor pactuado juntamente com as comprovações de regularidade junto à 
Seguridade Social (INSS), Caixa Econômica Federal (FGTS), Justiça do Trabalho, Receita Federal, Fazenda 
Estadual e Prefeitura Municipal, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;  
 
9.14. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições normativas da Contratante, 
sob a pena de se constituir em inadimplência contratual; 
 
9.15. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigidos, os 
comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica; 
 
9.16. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 
 
9.17. A CONTRATADA não poderá terceirizar os serviços, objeto do presente contrato, sendo de sua 
responsabilidade a realização dos mesmos; 
 
9.18. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, atendendo às reclamações formuladas, 
bem como permitir ampla e restrita fiscalização inerente ao objeto contratado; 
 
9.19. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante, 
mantendo os seus empregados devidamente identificados, devendo ainda, substituí-los imediatamente caso 
sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da administração da Contratante; 
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9.20. Responder civil e penalmente por quaisquer danos ocasionados à Contratante e seu patrimônio e/ou a 
terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de omissão da Contratada ou de quem em seu nome 
agir; 
 
9.21. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 
27, do Código de defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
 
9.22.  Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros, a 
seus empregados ou a Contratante, por acidentes ou qualquer outro fator. Respondendo por todos os 
prejuízos daí decorrentes, não podendo à Contratante, em hipótese alguma, ser atribuída qualquer 
responsabilidade, mesmo que solidária;  
 
9.23.     Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da Contratante, 
aos regulamentos de segurança e disciplina por ela instituídos, mantendo seus empregados devidamente 
uniformizados e identificados por crachá, além de prove-los com os equipamentos de proteção individual – EPI 
na realização das atividades que assim as exijam. 
 
9.24.     Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
material com avarias ou defeito. 
 
9.25.    Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  
 
9.26.    Garantir a integridade dos produtos/serviços durante o trajeto nos casos em que os bens, cabendo à 
mesma a reposição nos casos de falta detectada, de manuseio inapropriado que cause a perda dos produtos. 
 
9.27.    Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
 
9.28.    Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
9.28.1. 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, pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente, 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. 
 
9.28.2. A empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas fica obrigada a apresentar, 
imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação. 
 
9.29. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 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. 
 
9.30.  Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
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9.31. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.32. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização. 
 
9.33. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, peças, partes, 
componentes, acessórios e materiais empregados sob regime comodato. 
 
9.34. CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos equipamentos cedidos em comodato, comprometendo-
se a substituí-los, caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou apresentem defeitos de fabricação 
durante a vigência contratual. 
 
9.35. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de todas as peças, equipamentos, 
materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos, transportes, logística, insumos e 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, necessários ao perfeito cumprimento dos serviços. 
 
9.36. Apresentar, quando solicitado, a licença de uso ou certificação de posse de todos os equipamentos e 
softwares empregados na prestação dos serviços, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus decorrentes 
do uso indevido dos mesmos. 
 
9.37.  A CONTRATADA se compromete a manter sigilo total sobre todas as informações, dados, sistemas ou 
documentos anotados, coletados sob qualquer forma ou observados durante o processo de instalação e 
operação dos sistemas nas unidades da Contratante, reconhecendo que essas informações não podem ser 
cedidas, copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de nenhuma forma, nem colocadas à disposição direta 
ou indiretamente, locadas ou negociadas com terceiros.  
 
9.38. A CONTRATADA deverá fixar placas informando o monitoramento e a gravação das imagens do local 
conforme previsto na legislação vigente.  
 
9.39.  Comunicar ao COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE, por escrito, 
sempre que verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o 
correto cumprimento dos serviços. 
 
9.40. Apresentar cronograma prévio de manutenção preventiva.  
 
9.41. Todas as partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como forros, paredes, pisos, 
instalações, pintura e lajes, deverão ser recompostas, às custas da CONTRATADA, de modo que permaneçam 
com as características originais de acabamento. 
 
9.42.  Não será permitido, sob nenhuma hipótese, a guarda e/ou depósito de peças, componentes, 
ferramentas, materiais e equipamentos da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE; 
 
9.43. A contratada deverá possuir estrutura física na localidade da prestação de serviço, pois a mesma 
deverá garantir a qualidade da segurança à contratante, como o deslocamento imediato dos agentes de 
segurança. 
 

10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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 São obrigações da CONTRATANTE: 
 
10.1.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
  
10.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;  
 
10.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
material fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
 
10.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADAS quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;  
 
10.5. Comunicar formalmente à CONTRATADA, através de correspondências ou aditivos contratuais, 
sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens do contrato originalmente 
avençados;  
 
10.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a aplicação de 
penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato; 
  
10.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
 
10.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA; 
 
10.9. Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na forma 
prevista no art. 67, da Lei nº 8.666/1993;  
 
10.10. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;  
 
10.11.    Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto 
à aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato;  
 
10.12.  Observar as obrigações resultantes da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02;  
 
10.13.   Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega dos materiais e 
instalações para o cumprimento do objeto contratado; 
 
10.14.  Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 
representante ou preposto da CONTRATADA;  
 
10.15.   Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao pagamento dos 
materiais fornecidos;  
 
10.16.    Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
10.17.   Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues e/ou instalações fora das especificações 
constantes na proposta da Contratada;  
 
10.18.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
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10.19.  A contratante e responsável pelo fornecimento de energia elétrica e internet para viabilizar a 
qualidade do monitoramento eletrônico. 
 

11. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
11.1.  O prazo de entrega, instalação e pleno funcionamento dos equipamentos, será de no máximo 45 
(quarenta e cinco) dias uteis, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte a assinatura do contrato. 
 
11.2. Finalizada a montagem do sistema a CONTRATADA deverá realizar testes técnicos e de funcionamento 
do sistema, e ainda realizar os cadastros de senhas do responsável pelo local monitorando. 
 
11.3. A etapa de instalação somente será considerada completa depois de verificado sucesso na realização 
dos testes pela empresa CONTRATADA, devidamente acompanhados pela fiscalização da CONTRATANTE, que 
simulem as diversas possibilidades de utilização do sistema. 
 

12. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 
12.1. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas em pesquisas de mercado. 

12.2.  O valor médio previsto estimado para contratação será de R$ 191.334,68 (Cento e noventa e um mil 
trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos). 
 
12.3. Os preços ajustados poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, após 
decorrido um ano a contar do termo inicial do contrato mediante análise da variação dos preços de referência, 
indicados pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente ou através de índice nacional de preços ao consumidor 
– INPC, ficando a cargo da CONTRATANTE optar mais vantajosa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
13.1. O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do certame 
licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da mercadoria e emissão da nota 
fiscal, devendo a mesma apresentar os seguintes documentos:  
 
a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 
 
13.2. O pagamento poderá ser efetuado mediante transferência eletrônica ou depósito bancário na conta 
da CONTRATADA. 
 
13.3. O pagamento referente ao monitoramento será realizado após emissão de medição do m² 
monitorado, assinado pelo COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE e Fiscal 
de Contrato. 
 
13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
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CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
  

EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 
13.5. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
 
13.6. O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 
pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento. 
 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 
14.1. Dotação orçamentaria, conforme anexo: 
 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Fonte de Recurso próprio  
18.541.1215.2088 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
15.1. O período de vigência do contrato será de 12 meses, tendo eficácia legal no primeiro dia após a 
publicação, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, quando comprovada a vantajosidade 
para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desde que haja autorização formal da autoridade competente 
e observados os seguintes requisitos: 
 
15.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 
15.3. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente mantenha interesse na realização do serviço; 
 
15.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Secretaria Municipal De Meio 
Ambiente; 
 
15.5. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 
15.6. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme estabelece o art. 
57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
15.7. Toda prorrogação será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços 
contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da 
contratação mais vantajosa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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15.8. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, será 
promovida mediante celebração de termo aditivo. 
 

16. DOS LOCAIS A SEREM MONITORADOS 

16.1. Na tabela abaixo segue locais e serem monitorados: 

LOCAL  

Principais entradas da SEMMA, Parque Ambiental, Vila Ambiental, Horto Florestal, Região do Lago, outros 
prédios administrativos, área de alimentação, área de recreação/parquinhos e locais de maior fluxo de 
visitantes e colaboradores.  

 

17. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

17.1. A aplicação Financeira se dará através do cronograma de desembolso (ou cronograma físico-
financeiro) que se trata da exposição das etapas dos serviços/aquisições (físico), em periodicidade mensal, 
previsto estimado, até atingir o prazo total da contratação, com a correspondência desses serviços/aquisições, 
também em valor (financeiro), até atingir 100% do valor orçado previsto estimado. 

17.2. O Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 
recursos financeiros, conforme discriminado na tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÕES 
SOLICITADAS 

VALOR MINIMO 
MENSAL ESTIMADO 
- MONITORAMENTO 

MESES DE 
EXECUÇÃO 

VALOR MÉDIO 
TOTAL ESTIMADO - 
MONITORAMENTO 

PAGAMENTO UNICO DO 
COMODATO, ESTIMADO. 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços de 
monitoramento 24 horas com 
uso de agentes de segurança 
e instalação de equipamentos 
por COMODATO. 

 
R$ 15.944,55 

 
12 Meses de 
execução 

R$ 191.334,68 
(Cento e noventa e 
um mil trezentos e 
trinta e quatro reais 
e sessenta e oito 
centavos). 

R$40.072,90 (Quarenta mil 
setenta e dois reais e 
noventa centavos). 

     

 

 

 

17.3. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

17.3.1. Unilateralmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei; 

17.3.2. Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

MÊS 01 
R$ 15.944,55 

MÊS 02 
R$ 15.944,55 

MÊS 03 
R$ 15.944,55 

MÊS 04 
R$ 15.944,55 

MÊS 05 
R$ 15.944,55 

MÊS 06 
R$ 15.944,55 

VALOR MÉDIO TOTAL 
R$ 191.334,68 

MÊS 07 
R$ 15.944,55 

MÊS 08 
R$ 15.944,55 

MÊS 09 
R$ 15.944,55 

MÊS 10 
R$ 15.944,55 

MÊS 11 
R$ 15.944,55 

MÊS 12 
R$ 15.944,55 
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b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
 

18. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
18.1.    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. 
 

19.  FISCALIZAÇÃO  

 
19.1.    Nos termos do artigo 67 da lei federal 8.666/93, a fiscalização da contratação será exercida por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
contrato. 
 
19.2. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal De Meio 
Ambiente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 
dará ciência à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  
 
19.3. 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 Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
19.4. 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 ao departamento competente para as providências cabíveis. 
 
19.5. Ficará designado o servidor WELLINGTON NHAY RIBEIRO SILVA, sob o número de matricula 017833 
como FISCAL TITULAR, e o servidor WILLIAN ANDRADE FERREIRA, sob o número de matricula 102146 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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20.  DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1.  Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a 
CONTRADA que: 
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta 
contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 
 
20.2. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 
 
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
20.2.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem “a”, a 
CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida: 
 

I.  Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento 
das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que 
possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
 

II.  Multas: 
 
a) Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos bens/itens 
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade 
da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto. 
b) Multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia contratual a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso. 
c) Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos objetos da contratação 
que estiverem em desacordo com as condições de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) do 
valor desses bens. 
d) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação e 
qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não 
adimplida do Contrato. 
e) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 
f) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão 
por inexecução total do objeto. 
 

III.   Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria Municipal 
De Meio Ambiente, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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IV.   Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 
do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 

V.   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 
 
20.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 
8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 
 
20.4. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na 
fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à 
hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o 
oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
20.5. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 
20.6. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente da CONTRATANTE. 
 
20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos 
atos praticados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 

Redenção – PA, 22 de julho de 2022. 

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

 

Aristóteles Alves do Nascimento 
Secretário Municipal de Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentável 

Decreto nº 004/2021- PMR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
_______________________________________________________________________________________________________ 

____ ______________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Ildonete Guimarães da Silva, Edifício Lázaro de Paula, 253, 2° andar, Vila Paulista, Redenção-PA  

                                                   E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br                                                              Página 56 de 88 

 

ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022 

MODELO DE PROPOSTA 
 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA 
Pregão Presencial SRP – Nº. 035/2022 
  

 
OBJETO: Contratação de empresas com o objetivo de FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 
HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, 
OBJETIVANDO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO/PA, para contratações futuras. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES Marca Qtd/Und. V. Unit V. Total 

01 Xxxxxx  00 und ... ... 

02 Xxxxxx  00 und ... ... 

03 Xxxxxx  00 und ... ... 
Valor Total dos(s) ITENS: ....... - R$: .................. (.......... por extenso ..................... ) 

Validade da Proposta: 60 dias. 
Prazo de entrega: em até 45 dias úteis. 

 
Dados Bancário: 
Banco: 
Agência: 
Conta: 

 
A empresa ______, é ciente de todas as condições do presente Edital do Pregão  Presencial SRP nº. 
035/2022 e concorda com as mesmas. 

 
............................../PA, xx de ......................... de 2022. 

 

 

Nome: ................... 
Cargo / 

Função CPF: 
............... RG 
......... 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA 
Pregão Presencial SRP – Nº. 035/2022 
  
 
Objeto: Contratação de empresas com o objetivo de FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS 
COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 
REDENÇÃO/PA, para contratações futuras. 
 
  
 
 
(nome da empresa), CNPJ nº , sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu sócio ou 

proprietário Sr.  , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n°___, inscrito 

no CPF/MF sob o nº   residente e domiciliado na cidade , com poderes estabelecidos no ato de 

investidura (contrato social ou outro documento equivalente, etc...) conforme  cópia em anexo, no uso de 

suas atribuições legais, nomeia e constitui seu bastante representante o Sr._______  , brasileiro, 

(estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade n° , inscrito no CPF/MF sob o nº__ , residente 

e domiciliado na cidade , com poderes para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Redenção/PA 

a participar no processo licitatório – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 035/2022, podendo o mesmo formular 

lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar 

documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de 

decisões administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 
 
Local e data    
 
 
 

 
 

(nome e CPF do representante legal da empresa) 
Firma reconhecida 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022 
 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA 
Pregão Presencial SRP – Nº. 035/2022 
  
Objeto: Contratação de empresas com o objetivo de FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS 
COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 
REDENÇÃO/PA, para contratações futuras. 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 
(nome da empresa), CNPJ nº , sediada na (endereço completo), neste ato representada por 
seu sócio ou proprietário Sr.  , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade 
n° , inscrito no CPF/MF sob o nº  , residente e domiciliado na cidade doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

Local e data    
 

                                                      nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022 
 
 
 

 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 
Pregão Presencial SRP – Nº. 035/2022 
  
 
Objeto: Contratação de empresas com o objetivo de FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 
HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, 
OBJETIVANDO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO/PA, para contratações futuras. 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e 

endereço completo), DECLARA, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, que CUMPRE TODOS 

OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO para este certame licitatório – Pregão Presencial/SRP nº 035/2022. 

 

 

Local e data    
 
 
 

 

                                                  nome e CPF do representante legal da empresa 
 

 
 

OBS: TRAZER FORA DOS ENVELOPES JUNTO AO CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO VI - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022 

 
 
 

 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA 
Pregão Presencial SRP – Nº. 035/2022 
 

 
Objeto: Contratação de empresas com o objetivo de FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS 
COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 
REDENÇÃO/PA, para contratações futuras. 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e 

endereço completo) DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, que até 

a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS para sua participação no processo licitatório (PREGÃO 

PRESENCIAL/SRP Nº 035/2022), e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou 

concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto. 

 
 

 Local e data 
 
 
 

 

                                                      nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VII - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022 
 
 
 
 
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA 
Pregão Presencial SRP – Nº. 035/2022 
  
 
Objeto: Contratação de empresas com o objetivo de FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS 
COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 
REDENÇÃO/PA, para contratações futuras. 
 
 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 
 
 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e 

endereço completo), DECLARA, em atendimento ao Edital de Pregão Presencial SRP nº. 035/2022 e ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de pessoal 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 

(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

Local e data    
 
 
 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
 
 
 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá 
declarar       expressamente. 
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ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022 
 
 
 
 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA 
Pregão Presencial SRP – Nº. 035/2022 
  

 
Objeto: Contratação de empresas com o objetivo de FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS 
COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 
REDENÇÃO/PA, para contratações futuras. 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(CASO SE ENQUADRE) 

 

 
O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e 

endereço completo), DECLARA em atendimento ao Edital de Pregão Presencial SRP nº. 035/2022, sob as 

penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, que: 

 
a) Se enquadra como ( ) MICROEMPRESA-ME ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 
b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006; 

 
c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Local e data    
 
 
 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO IX – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

Aos ....... dias do mês de...........do ano de dois e mil e vinte e dois, o MUNICIPIO DE REDENÇÃO através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº. ........., sediada na Rua ...... nº. ...., Setor ....., na cidade de Redenção, Estado 

do Pará, neste ato representado pelo Sr......., Prefeito Municipal (ou Secretário), no uso da competência que 

lhe foi atribuída, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado, vencedor do Pregão 

Presencial SRP n.º 035/2022, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO/PA, observadas as disposições contidas nas 

Leis Federal n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 23/2017. 

 
1. DO OBJETO E FORNECEDOR 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO/PA, sendo os quantitativos estimados e os 
itens a serem registrados os constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial 
SRP nº 035/2022. 

 
a) Fornecedor ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º ......................... , 
com sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ...................... , 
telefone: (....) ......, email: ........, telefone do representante em Redenção/PA (...) ......., email: ....................... , 
representada por seu(sua) ......., Sr(a). ........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e  
domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ..................... , CEP: 
......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............ 

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01      

     -------------- 

 VALOR TOTAL    

 

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 
 

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municpal de Meio Ambiente e 
Desenvolviment Sustentável, mediante emissão da respectiva Nota de Empenho e autorização de retirada, 
observadas as disposições contidas no edital do Pregão Presencial/SRP n.º 035/2022. 

 
2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 
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Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços   e do 
Edital de Pregão Presencial/SRP n.º 035/2022. 

 
2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta 
Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado nesta Ata de Registro de Preços. 

 
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
3.1 A Secretaria Municpal de Meio Ambiente e Desenvolviment Sustentável, adotará a prática de todos 
os atos necessários ao controle e administração da presente Ata de Registro de Preços. 

 
3.2 As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados neste Ata de Registro de Preços. 

 
3.3 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados 
em meio eletrônico. 

 
4. DOS ÓRGÃO PARTICIPANTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1 - A Ata de Registro de Preços será Gerenciada e Utilizada pelo seguinte Órgão da Administração 
Pública Municipal relacionado abaixo: 

4.1.1 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

4.1.2 - É participante o seguinte órgão: 

4.1.2.1 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CNPJ: 
19.377.962/0001-92. 

 

4.2 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 
recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 
PARTICIPANTE: 1 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 

 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Fonte de Recurso próprio  
18.541.1215.2088 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

 
I. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto; 

 
II. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
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necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 

III. Assinar o contrato, no prazo consignado na notificação; 
 

IV. Os serviços serão executados quando solicitados pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente; 
 

V. Assumir as despesas que incidiram ou venham a incidir sobre o contrato com exceção da 
publicação de seu extrato e dos Termos Aditivos pertinentes no Diário Oficial do Estado, cuja 
publicação será providenciada pela Contratante; 

 
VI. Atender sempre que possível às exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto contratado; 

 
VII. Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos materiais fornecidos e as 

instalações; 
 
VIII. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte quatros) horas que antecede as 

instalações e os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

 
IX. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificado no decorrer da prestação 

de serviços. 
 

X. Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir 
quaisquer esclarecimentos julgados necessários pela Contratante; 

 
XI. Utilizar empregados habilitados/capacitados com conhecimentos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
XII. Substituir imediatamente os produtos por outros de características idênticas quando os 

mesmos, por qualquer defeito deixarem de executar os serviços ou se estes não apresentarem 
a qualidade necessário. 

 
XIII. Emitir nota fiscal/fatura no valor pactuado juntamente com as comprovações de regularidade 

junto à Seguridade Social (INSS), Caixa Econômica Federal (FGTS), Justiça do Trabalho, Receita 
Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal, apresentando-a à Contratante para ateste e 
pagamento;  

 
XIV. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições normativas da 

Contratante, sob a pena de se constituir em inadimplência contratual; 
 
XV. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando 
sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica; 

 
XVI. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 
 
XVII. A CONTRATADA não poderá terceirizar os serviços, objeto do presente contrato, sendo de sua 

responsabilidade a realização dos mesmos; 
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XVIII. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, atendendo às reclamações 
formuladas, bem como permitir ampla e restrita fiscalização inerente ao objeto contratado; 

 
XIX. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante, 

mantendo os seus empregados devidamente identificados, devendo ainda, substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas 
disciplinares da administração da Contratante; 

 
XX. Responder civil e penalmente por quaisquer danos ocasionados à Contratante e seu 

patrimônio e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de omissão da 
Contratada ou de quem em seu nome agir; 

 
XXI. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 

e 17 a 27, do Código de defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
 
XXII. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados a 

terceiros, a seus empregados ou a Contratante, por acidentes ou qualquer outro fator. 
Respondendo por todos os prejuízos daí decorrentes, não podendo à Contratante, em 
hipótese alguma, ser atribuída qualquer responsabilidade, mesmo que solidária;  

 
XXIII. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da 

Contratante, aos regulamentos de segurança e disciplina por ela instituídos, mantendo seus 
empregados devidamente uniformizados e identificados por crachá, além de prove-los com os 
equipamentos de proteção individual – EPI na realização das atividades que assim as exijam. 

 
XXIV. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

material com avarias ou defeito. 
 
XXV. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  
 

XXVI. Garantir a integridade dos produtos/serviços durante o trajeto nos casos em que os bens, 
cabendo à mesma a reposição nos casos de falta detectada, de manuseio inapropriado que 
cause a perda dos produtos. 

 
XXVII. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
 

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

 
XXIX. 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, pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente, 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. 

 
XXX. A empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas fica obrigada a 
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apresentar, imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação. 
 

XXXI. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 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. 

 
XXXII. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 
XXXIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
XXXIV. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização. 

 
XXXV. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, peças, 

partes, componentes, acessórios e materiais empregados sob regime comodato. 
 

XXXVI. CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos equipamentos cedidos em comodato, 
comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou 
apresentem defeitos de fabricação durante a vigência contratual. 

 
XXXVII. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de todas as peças, 

equipamentos, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos, 
transportes, logística, insumos e serviços de manutenção preventiva e corretiva, necessários 
ao perfeito cumprimento dos serviços. 

 
XXXVIII. Apresentar, quando solicitado, a licença de uso ou certificação de posse de todos os 

equipamentos e softwares empregados na prestação dos serviços, não cabendo à 
CONTRATANTE quaisquer ônus decorrentes do uso indevido dos mesmos. 

 
XXXIX. A CONTRATADA se compromete a manter sigilo total sobre todas as informações, dados, 

sistemas ou documentos anotados, coletados sob qualquer forma ou observados durante o 
processo de instalação e operação dos sistemas nas unidades da Contratante, reconhecendo 
que essas informações não podem ser cedidas, copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas 
de nenhuma forma, nem colocadas à disposição direta ou indiretamente, locadas ou 
negociadas com terceiros.  

 
XL. A CONTRATADA deverá fixar placas informando o monitoramento e a gravação das imagens do 

local conforme previsto na legislação vigente.  
 
XLI. Comunicar ao COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE, por 

escrito, sempre que verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que 
possam vir a prejudicar o correto cumprimento dos serviços. 

 
XLII. Apresentar cronograma prévio de manutenção preventiva.  
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XLIII. Todas as partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como forros, paredes, pisos, 
instalações, pintura e lajes, deverão ser recompostas, às custas da CONTRATADA, de modo 
que permaneçam com as características originais de acabamento. 

 
XLIV. Não será permitido, sob nenhuma hipótese, a guarda e/ou depósito de peças, componentes, 

ferramentas, materiais e equipamentos da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE; 
 
XLV. A contratada deverá possuir estrutura física na localidade da prestação de serviço, pois a 

mesma deverá garantir a qualidade da segurança à contratante, como o deslocamento 
imediato dos agentes de segurança. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 
7.1  - A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 
 

II. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;  
 

III. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no material fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
 

IV. Comunicar oficialmente à CONTRATADAS quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato;  
 

V. Comunicar formalmente à CONTRATADA, através de correspondências ou aditivos contratuais, 
sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens do contrato 
originalmente avençados;  
 

VI. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato; 
 

VII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
 

VIII. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA; 
 

IX. Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na 
forma prevista no art. 67, da Lei nº 8.666/1993;  
 

X. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;  
 

XI. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 
quanto à aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato;  
 

XII. Observar as obrigações resultantes da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02;  
 

XIII. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega dos 
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materiais e instalações para o cumprimento do objeto contratado; 
 

XIV. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 
representante ou preposto da CONTRATADA;  
 

XV. Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao 
pagamento dos materiais fornecidos;  
 

XVI. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 

XVII. Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues e/ou instalações fora das 
especificações constantes na proposta da Contratada;  
 

XVIII. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo. 
 

XIX. A contratante e responsável pelo fornecimento de energia elétrica e internet para viabilizar a 
qualidade do monitoramento eletrônico. 

8 . REVISÃO E CANCELAMENTO 
 

8.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores             a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

 
8.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
8.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 
 
8.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
8.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

 
8.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
8.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

 
8.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

8.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta                    ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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8.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 
8.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 
8.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

 
8.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

 
8.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 
8.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.7.1, 8.7.2 e 8.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

8.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
8.9.1 - por razão de interesse público; ou 

 
8.9.2 - por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar 
a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em função de 
fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a 
execução desta Ata. 

 
9. DAS PENALIDADES 

 
9.1 - Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na 
sua substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas, 
ficará o FORNECEDOR sujeito, garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às 
penalidades constantes no item 26 (DAS SANÇÕES) do Edital de Pregão Presencial SRP nº 035/2022. 

 
9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas no Decreto Municipal n.º 23/2017 e, 
subsidiariamente, na Lei 8.666/93 atualizada. 

 
10. DO FORO 

 
10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Redenção/PA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente 
Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como 
renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de 
domicílio de qualquer das partes. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão 
Presencial SRP nº 035/2022 e a proposta do FORNECEDOR. 
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11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura Municipal de 
Redenção a firmar futuras solicitações. 

 
E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em __ (  ) vias de 

igual teor e forma, que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO e pela FORNECEDOR, 
para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 
 

 
REDENÇÃO /PA, de de 2022. 

  
 
 

 

Prefeito Municipal 
 
 

 
Fornecedor 
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ANEXO X – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 035/2022 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃO CARONA 
 
 

Termo de Adesão que entre si celebram o MUNICIPIO DE REDENÇÃO, na qualidade de Órgão Gestor e o 
(a) , como Órgão Carona, para fins de 
participação no Registro de Preços para fornecimento de madeiras. Por este termo de    Adesão,    o    (a)
 , inscrita no CNPJ sob o n°._________  , 
com sede na  , neste ato representado (a) pelo (a) Sr. 
(a)  concorda com os termos do Registro de 
Preços a ser promovido pelo MUNICIPIO DE REDENÇÃO, inscrita no CNPJ sob o n.° __.___.___/0001-__, 
neste ato representado pelo Sr. Marcelo França Borges – Prefeito Municipal, para fins de Registro de 

Preços para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM USO DE AGENTES 
DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO/PA, conforme previsto pelo art. 4º, III, do Decreto Municipal nº 23/2017, 
cuja descrição detalhada encontra-se na planilha anexa. 

 
Item  Descrição do 

Item 
Unidade de 
Aquisição 

Quatidade 
solicitada 

Local Periodo 

      

      

      

      

      

      

 

Redenção/PA, de de . 
 
 
 

 

Marcelo..... 
Prefeito Municipal 

 
 

 
CARONA 

Representante órgão Carona 
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ANEXO XI – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 035/2022  REGISTRO DE PREÇOS 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A(O) 
Município ........................... E A EMPRESA ...... , 
NA FORMA ABAIXO. 

 
 

I - PARTES 

 

CONTRATANTE 

 

O (A) ..............................., pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
...................., sediada na Rua ........................, na cidade de Redenção, Estado do Pará, 
doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela(o) Sr(a) 
............... – 
Função ......................... 

 
CONTRATADA 

 

A empresa ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º ........... , com 
sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ........ , 
telefone: (....) ......, email: ........, telefone (...) ....... e email: ............ do representante em  
Redenção/PA, doravente denominada CONTRATADA neste ato representada por seu(sua) ....... , 
Sr(a). ........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e domiciliado(a) na Rua/Av. 
........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ......., portador(a) do RG 
n.º .......... 
SSP/..... e CPF n.º ............ 

 
II – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 035/2022, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se 
regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
pelo Decreto Municipal nº 23/2017, de 02 de janeiro de 2017, mediante as condições expressas 
nas cláusulas seguintes: 

 
1- DO OBJETO 

 

1.1 - O presente contrato tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 
HORAS COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, 
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OBJETIVANDO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO/PA. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES – LOTE XX MARCA QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 
01      

      

 VALOR TOTAL   xxxx 

2  - DO PREÇO 

 

2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme 
está especificado na Cláusula I. 

 
3 - DA VINCULAÇÃO 

 

3.1 - Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial/SRP nº 035/2022, seus Anexos e 
a  Ata de Registro de Preços nº. ____/2022. 

 
4  – DA VIGÊNCIA E/OU MODIFICAÇÃO 

 

4.1 - O presente Contrato terá vigência 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no primeiro dia após 
a publicação. 

 

4.2 - As contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no art. 57 da Lei n. º 8.666/93 
e suas alterações poderão ter sua duração prorrogada, observado os prazo estabelecidos na 
Lei, devendo ser dimensionada com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração; 

 
5  - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por 
conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a 
seguir: 

 
PARTICIPANTE: 1 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 

 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Fonte de Recurso próprio  
18.541.1215.2088 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 

 
6  - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1 O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do 
certame licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
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mercadoria e emissão da competente nota fiscal, através de transferência eletrônica ou 
depósito em conta. A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os 
seguintes documentos:  

6.1.1 Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
6.1.2 Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
6.1.3 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 
6.1.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

6.2 O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, 
para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

6.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará 
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

6.4 O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela CONTRATADA. 

 

6.5 O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos serviços 
do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de 
Preço; 

6.6 Poderá Prefeitura Municipal de Redenção, deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

 

6.7 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 
acordo com a legislação própria: 

 
6.7.1  especificação correta do objeto 
6.7.2  número da licitação, ata de registro de preços e contrato; 
6.7.3  marca e o nome comercial. 

 

6.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 

 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
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I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%.  
 

6.9 A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao 
da ocorrência. 

 

6.10 O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos 
de pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.  

 
7  - DA REVISÃO 

 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei Federal n º 8.666/93. 
 

8  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

I. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto; 

 
II. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 

III. Assinar o contrato, no prazo consignado na notificação; 
 

IV. Os serviços serão executados quando solicitados pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente; 
 

V. Assumir as despesas que incidiram ou venham a incidir sobre o contrato com exceção da 
publicação de seu extrato e dos Termos Aditivos pertinentes no Diário Oficial do Estado, cuja 
publicação será providenciada pela Contratante; 

 
VI. Atender sempre que possível às exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto contratado; 

 
VII. Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos materiais fornecidos e as 

instalações; 
 

VIII. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte quatros) horas que antecede as 
instalações e os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

 
IX. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificado no decorrer da prestação de 

serviços. 
 

X. Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir 
quaisquer esclarecimentos julgados necessários pela Contratante; 
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XI. Utilizar empregados habilitados/capacitados com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 
XII. Substituir imediatamente os produtos por outros de características idênticas quando os 

mesmos, por qualquer defeito deixarem de executar os serviços ou se estes não apresentarem a 
qualidade necessário. 

 
XIII. Emitir nota fiscal/fatura no valor pactuado juntamente com as comprovações de regularidade 

junto à Seguridade Social (INSS), Caixa Econômica Federal (FGTS), Justiça do Trabalho, Receita 
Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal, apresentando-a à Contratante para ateste e 
pagamento;  

 
XIV. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições normativas da 

Contratante, sob a pena de se constituir em inadimplência contratual; 
 

XV. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que 
exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica; 

 
XVI. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 

 
XVII. A CONTRATADA não poderá terceirizar os serviços, objeto do presente contrato, sendo de sua 

responsabilidade a realização dos mesmos; 
 

XVIII. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, atendendo às reclamações 
formuladas, bem como permitir ampla e restrita fiscalização inerente ao objeto contratado; 

 
XIX. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante, 

mantendo os seus empregados devidamente identificados, devendo ainda, substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares 
da administração da Contratante; 

 
XX. Responder civil e penalmente por quaisquer danos ocasionados à Contratante e seu patrimônio 

e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de omissão da Contratada ou de 
quem em seu nome agir; 

 
XXI. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 

17 a 27, do Código de defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
 

XXII. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados a 
terceiros, a seus empregados ou a Contratante, por acidentes ou qualquer outro fator. 
Respondendo por todos os prejuízos daí decorrentes, não podendo à Contratante, em hipótese 
alguma, ser atribuída qualquer responsabilidade, mesmo que solidária;  

 
XXIII. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da 

Contratante, aos regulamentos de segurança e disciplina por ela instituídos, mantendo seus 
empregados devidamente uniformizados e identificados por crachá, além de prove-los com os 
equipamentos de proteção individual – EPI na realização das atividades que assim as exijam. 
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XXIV. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
material com avarias ou defeito. 

 
XXV. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  
 

XXVI. Garantir a integridade dos produtos/serviços durante o trajeto nos casos em que os bens, 
cabendo à mesma a reposição nos casos de falta detectada, de manuseio inapropriado que 
cause a perda dos produtos. 

 
XXVII. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
 

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

 
XXIX. 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, pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente, 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. 

 
XXX. A empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas fica obrigada a 

apresentar, imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação. 
 

XXXI. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 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. 

 
XXXII. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 
XXXIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
XXXIV. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização. 

 
XXXV. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, peças, partes, 

componentes, acessórios e materiais empregados sob regime comodato. 
 

XXXVI. CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos equipamentos cedidos em comodato, 
comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou 
apresentem defeitos de fabricação durante a vigência contratual. 

 
XXXVII. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de todas as peças, 
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equipamentos, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos, 
transportes, logística, insumos e serviços de manutenção preventiva e corretiva, necessários ao 
perfeito cumprimento dos serviços. 

 
XXXVIII. Apresentar, quando solicitado, a licença de uso ou certificação de posse de todos os 

equipamentos e softwares empregados na prestação dos serviços, não cabendo à 
CONTRATANTE quaisquer ônus decorrentes do uso indevido dos mesmos. 

 
XXXIX. A CONTRATADA se compromete a manter sigilo total sobre todas as informações, dados, 

sistemas ou documentos anotados, coletados sob qualquer forma ou observados durante o 
processo de instalação e operação dos sistemas nas unidades da Contratante, reconhecendo 
que essas informações não podem ser cedidas, copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas 
de nenhuma forma, nem colocadas à disposição direta ou indiretamente, locadas ou negociadas 
com terceiros.  

 
XL. A CONTRATADA deverá fixar placas informando o monitoramento e a gravação das imagens do 

local conforme previsto na legislação vigente.  
 

XLI. Comunicar ao COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE, por 
escrito, sempre que verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam 
vir a prejudicar o correto cumprimento dos serviços. 

 
XLII. Apresentar cronograma prévio de manutenção preventiva.  

 
XLIII. Todas as partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como forros, paredes, pisos, 

instalações, pintura e lajes, deverão ser recompostas, às custas da CONTRATADA, de modo que 
permaneçam com as características originais de acabamento. 

 
XLIV. Não será permitido, sob nenhuma hipótese, a guarda e/ou depósito de peças, componentes, 

ferramentas, materiais e equipamentos da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE; 
 

XLV. A contratada deverá possuir estrutura física na localidade da prestação de serviço, pois a mesma 
deverá garantir a qualidade da segurança à contratante, como o deslocamento imediato dos 
agentes de segurança. 

 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. 

9.1 A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

 
II. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;  

 
III. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no material fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
 

IV. Comunicar oficialmente à CONTRATADAS quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato;  
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V. Comunicar formalmente à CONTRATADA, através de correspondências ou aditivos 
contratuais, sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens do 
contrato originalmente avençados;  

 
VI. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a 

aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato; 
 
VII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
 
VIII. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA; 
 

IX. Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente 
designados, na forma prevista no art. 67, da Lei nº 8.666/1993;  

 
X. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;  

 
XI. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 

especial quanto à aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato;  
 
XII. Observar as obrigações resultantes da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02;  

 
XIII. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega dos 

materiais e instalações para o cumprimento do objeto contratado; 
 
XIV. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 

representante ou preposto da CONTRATADA;  
 
XV. Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao 

pagamento dos materiais fornecidos;  
 
XVI. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
XVII. Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues e/ou instalações fora das 

especificações constantes na proposta da Contratada;  
 

XVIII. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo. 

 
XIX. A contratante e responsável pelo fornecimento de energia elétrica e internet para 

viabilizar a qualidade do monitoramento eletrônico. 

 
10 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

10.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por 
multas  que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 
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contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus 
prepostos subcontratados. 

 
10.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta 
cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 
11- DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 
11.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da 

........................................... Contratante, mediante nomeação do servidor Sr. ..................  – 
Matrícula: .............  Portaria nº. ......./2022 designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
11.1.1 - Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 
I - fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente 
as condições estabelecidas neste Contrato; 

 
II - comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotas 
as providências necessárias; 
III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 
fatos relevantes relacionados com o fornecimento; 
IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução 
do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 
11.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 
contratual 

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

12.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as 
disposições contidas no Art. 73, I, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
12.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 
com as condições contratuais. 

 
13 - DA RESCISÃO 

 

13.1 - Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
14 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 
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14.1 - Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, 
de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas 
prevista no Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 

 
15 - DAS SANÇÕES 

 

15.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

 

15.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta 
contratação;  
 

15.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
15.1.3    Fraudar na execução do Contrato; 
 
15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 
 
15.1.5 Cometer fraude fiscal; 
 
15.1.6 Não mantiver a proposta.  
 
15.1.7 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
 

15.2 - Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a 
CONTRATADA que: 

 
15.2.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
15.2.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
15.2.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
  

15.3 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do 
subitem “26.1.1”, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 

 
15.3.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, 
no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que 
não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

15.3.2 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de 
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada 
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sobre o valor total da parcela não adimplida do Contrato. 
15.3.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 
15.3.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

rescisão por inexecução total do objeto. 
15.3.5 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
15.3.6 Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade 

CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos; 

15.3.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

15.4  - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 
procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

 

15.5 - A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em 
consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos 
abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência 
à reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da 
pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 

 

15.6 - As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

 

15.7 - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 
advertência, suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração da CONTRATANTE. 

15.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à 
publicidade dos atos praticados pela Administração. 
 
16 - DA LICITAÇÃO 

 
16.1 - Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP 
registrado sob o nº 035/2022. 

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
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17.1 - A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 
execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao 
perfeito cumprimento do seu objeto. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1 Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos 
termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não 
constituirá renovação ou renúncia, nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer 
tempo.  

 

18.2 Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste 
instrumento, como se nele estivessem contidas, a Lei Federal n°. 10.520/02, de 17/07/02, que 
dispõe sobre a modalidade Pregão, e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; na Lei Complementar nº 
123/06, de 14/12/06, que istitui o Estatuto das ME e EPP; no Decreto Federal nº 3.555/2000, de 
08/08/2000, que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão para aquisição de 
bens e serviços comuns e no Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamento 
o Sistema de Registro de Preços; na Lei complementar Municipal nº 101/2019, de 11/03/19, que 
dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do 
Município de Redenção e no Decreto Municipal nº 23/17, de 02 de janeiro de 2017, que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços.   

19 - DOS CASOS OMISSOS 
 

19.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem 
como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste 
Contrato, independentemente de suas transcrições. 

20 - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO  
 

20.1 A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa 
Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no quadro 
de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei 
Orgânica do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu 
valor.   

21- DO FORO 
 

21.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Redenção/PA, com renúncia a qualquer outro, 
para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 
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E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 

03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 
 

Redenção/PA, ..... de ................... de 2022. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATANTE 

  
 
TESTEMUNHAS:                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                CONTRATADA 
 
 

1 - - CPF    
 

 

2 - - CPF    
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JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO  

NA FORMA PRESENCIAL/SRP 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 035/2022 
OBJETO: FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM O OBJETIVO DE FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS 
COM USO DE AGENTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, OBJETIVANDO 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 
REDENÇÃO/PA, para contratações futuras, por meio de recursos próprios. 
 
 

Considerando que a legislação em vigor determina que seja feito preferencialmente na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, para recursos parciais ou totais oriundos de repasses federais;  
 

Anteriormente, o pregão era obrigatório na administração federal, sendo preferencialmente na forma 
eletrônica. Portanto, a antiga exigência era da obrigatoriedade da modalidade (o pregão), mas a forma 
eletrônica seria apenas “preferencial”. 
 

A partir do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, o pregão na forma eletrônica é obrigatório. 
A adoção da forma presencial somente será cabível quando houver justificativa da inviabilidade técnica ou da 
desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. 
 

Nesta regra existe a desobrigação do Pregão Eletrônico e da Dispensa, somente para casos 
excepcionais, que inviabilizariam sua realização ou comprovação de desvantagem para administração 
conforme o Artigo 1º § 4º: 
 

[...] § 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa 
da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial 
nas licitações de que trata o caput ou a não adoção do sistema de 
dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica 
ou a desvantagem para a administração na realização da forma 
eletrônica. [...] (Decreto nº 10.024/2019). 
 

Apesar de mais econômico que as demais modalidades, o pregão eletrônico apresenta inúmeros 
custos, muitas vezes, não mensurados. Esse fato nos faz questionar se o pregão está atendendo o princípio da 
economicidade. 
 

Embora o Pregão eletrônico seja a modalidade de licitação obrigatória, adotamos a modalidade 
PRESENCIAL, para aquisição de bens e serviços, por diversas razões dentre elas: 
 

1. - O Pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que atrasariam os 
procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos, assim como a possibilidade de 
esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e facilidade na negociação de preços, 
verificação das condições de habilitação e execução da proposta; 
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2. - A opção pela modalidade presencial do pregão, não produz alteração no resultado final do certame, 
pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da interação da pregoeira com os licitantes, 
a empresa vencedora está localizada no próprio município, diminuindo desta forma os custos. Do 
mesmo modo, o órgão licitante possui esses recursos virtuais, mas o mercado local não, ou, os que 
possuem, não os empregam, igualmente restará prejudicada a competitividade em torno do certame; 

3. -Considerando que os recursos necessários para cobrir as despesas deste objeto são RECURSOS 
PRÓPRIOS do tesouro deste município. 

 
Ademais, há de considerar ainda as estruturas tecnológicas que são necessárias para a execução de um 

certame digital, quais sejam:  
 

i. Sinal de internet fluido e de qualidade incapaz de sustentar a elevada troca de dados entre 
licitantes e administração pública;  
 

ii. Natureza do objeto que está sendo licitado pela administração pública capaz de ser atendido por 
uma virtual empresa vencedora do certame que esteja situada fora do Estado do Pará, fator este 
que pode inviabilizar a logística e onerar ainda mais os custos finais da administração pública 
municipal. 

 
iii. O pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que atrasariam os 

procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos. 
 

iv. Há diversas vantagens da forma presencial do pregão sobre a eletrônica, dentre as quais: a 
possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e facilidade na negociação 
de preços, verificação das condições de habilitação e execução da proposta. 

 
v. A opção pelo pregão presencial decorre de prerrogativa de escolha da Administração fixada pela 

Lei n°10.520/02. 
 

vi. A complexidade da licitação, peculiaridades e elevado custo do objeto, relevância da contratação e 
exigências de segurança da informação, inviabilizam o uso da forma eletrônica. 

 
vii. O histórico de irregularidades no pregão eletrônico sugere uma alta incidência de licitantes que 

não preenchem as condições de habilitação ou não sustentam suas propostas. 
 

viii. A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado final do 
certame, pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da interação da pregoeira com 
os licitantes. 

 
ix. Considerando as disposições do art. 20 da Lei 8.666/1993, que dispõe que "As licitações serão 

efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse 
público, devidamente justificado. ” 

 
Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão presencial, promoção 

de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3°, 
da Lei 8.666/1993), verificação imediata das condições de habilitação e execução da proposta, manifestações 
recursais, proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na própria sessão 
pública, sem prejuízo da competição de preços, também justificam a decisão da adoção do Pregão Presencial. 
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No mais, o Pregão é a forma obrigatória de modalidade de licitação a ser utilizado, previsto no Decreto 
nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, o que, efetivamente, aqui ocorre, tendo sido este, apenas, optado pela sua 
forma Presencial. 
 

E sendo que o Pregão Presencial, além de mais prático, fácil, simples, direto e acessível, atinge o seu 
fim, e fim único de toda licitação, qual seja garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio de propostas de preços 
escritas e lances verbais, além de ser eminentemente público e aberto, não resultando, desta forma, em 
qualquer prejuízo para a Administração, eis porque se justifica a inviabilidade da utilização do pregão na forma 
eletrônica, optando-se, como aqui se faz, pela utilização do Pregão Presencial. 
 

A modalidade presencial é regulamentada pelo Decreto 3.555, de 2000. A modalidade eletrônica é 
regulamentada pelo Decreto 10.024, de 2019. Pelo que vê, a utilização do pregão, na forma presencial, que 
utilizamos não é modalidade extinta e nem revogada, muito embora o emprego da modalidade pregão, na 
forma eletrônica, esteja previsto no art. 1º, § 1o do Decreto nº 10.024, de 2019. 
 

Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa a contratação do 
objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário para decidir sobre as modalidades 
licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas, como está disposto nos 
autos. 
 

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, entretanto, sem prejudicar a 
escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a fase de lances verbais, o Pregão Presencial se configura 
como meio fundamental para aquisição de bens e serviços comuns pela Administração Pública de forma mais 
célere e vantajosa em detrimento às outras formas elencadas na Lei 8.666/93. 
 

Assim, justifica-se a abertura das licitações na modalidade pregão presencial realizada na Sede da 
Prefeitura Municipal de Redenção – Pará. 
 
 
 
 

Aristóteles Alves do Nascimento 
Secretário Municipal de Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentável 

Decreto nº 004/2021- PMR 
 

 


