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       EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 077/2019  

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 039/2019 
 

1.0. PREÂMBULO 
 

O Município de Redenção, Estado do Pará, por meio de seu Pregoeiro Marcio Antonio da 
Mota e Equipe de Apoio na Licitação, nomeados pela Portaria nº 298/2018, de 03 de 
Dezembro de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL  para  REGISTRO DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante as condições estabelecidas no 
presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais das 
leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, Decreto Federal nº 3.555/00 e suas alterações posteriores, 
com o Decreto nº. 023/2017, que regulamenta respectivamente o Pregão Presencial e o 
Registro de Preços no Município de Redenção. 

 
1.2. Toda legislação mencionada encontra-se à disposição na Sala da Comissão de 
Licitações para consulta de quaisquer interessados. 

 
2.0.     ÓRGÃO REQUISITANTE 
2.1. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 

 
3.0. OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto do presente edital, o Registro de Preços para a  eventual 
Contratação de empresa para Aquisição de Produtos Betuminosa Tipo de Emulsão 
Asfáltica RR-1C, RR-2C, CM-30 e Concreto Betuminoso Usinado a Quente-CBUQ e, 
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana deste 
Município, com um valor medio previsto estimado de R$ 2.329.527,50 (dois milhões 

trezentos e vinte e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), 
conforme as especificações contidas no Termo de Referência e Anexo I, parte integrante 
deste Edital. 

 
3.2. O valor constante do item 3.1 é meramente estimativo, podendo variar durante a 
execução do contrato, não cabendo à Empresa vencedora do certame quaisquer direitos 
caso não sejam atingidos durante o prazo da vigência do contrato. 

 
4.0. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VIII deste 
instrumento convocatório. 

 
4.2. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial SRP os representantes 
efetivamente credenciados. 
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4.3. DO IMPEDIMENTO EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

4.3.1. Não poderão participar da Licitação as Empresas: 
 

4.3.1.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, bem como 
aquelas declaradas inidôneas; 

 
4.3.1.2. Em consórcio; 

 
4.3.1.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 

 
4.3.1.4. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de 
Redenção-PA, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico. 

 
4.4. A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 
5.0. CREDENCIAMENTO 

5.1. Poderão participar da presente licitação quaisquer interessados que atenderem a todas 
as exigências deste edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado.                                                                                                                                   
5.2. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente, documento que o 
credencie a participar do certame conforme  modelo  apresentado  no  Anexo II deste Edital com 
firma reconhecida ou procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, 
através da qual lhe sejam atribuídos poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar 
todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante. 

 

5.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 
identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social atualizado e suas alterações. 

 

5.4. O documento de credenciamento deverá conter todos os dados informativos da 
Empresa licitante e do representante. 

 
5.5. Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 
17.07.2002, conforme modelo constante no Anexo IV. 

 
5.6. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 
legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

 
5.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro 
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implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 
legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

 
5.8. O documento de credenciamento (Anexo II), declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação (Anexo IV) e a declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte (Anexo  VII) deverão  ser entregues o pregoeiro juntamente com   a respectiva 
cédula de identidade ou equivalente, em  separado  dos  envelopes  “PROPOSTA”  e 
“DOCUMENTAÇÃO”. 

 
6.0. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 

 

6.1. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues ao 
Pregoeiro na abertura da sessão pública deste certame, no dia 01 de Agosto 2019 às 
09h00min (horário local), em envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de 
desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 

 

 

      
 

7.0. PROPOSTA COMERCIAL 
 

7.1. O detalhamento da Proposta de Preços deverá ser apresentado digitado, contendo a 
razão ou denominação social, o número do CNPJ, o endereço com CEP e os números de 
telefone bem como o endereço de e-mail da empresa, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, e conter expressamente as informações exigidas, 
conforme modelo apresentado no Anexo VI deste Edital. 

 
7.2. É vedada a imposição de condições ou apresentação de opções, somente sendo 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 039/2019  

ENDEREÇO COMPLETO   

 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 039/2019 

LICITANTE:   

ENDEREÇO COMPLETO   

CNPJ/MF:    
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admitidas propostas que ofertem apenas um preço para o item licitado. 
7.3. Ao oferecer sua proposta, o licitante deverá apresentar o preço unitário da tonelada, 
incluído o valor do transporte, bem como o valor total para os itens especificados no 
Anexo I deste Edital, em moeda corrente nacional, com apenas 02 (duas) casas decimais, 
sendo consideradas apenas as 02 (duas) primeiras casas decimais, caso a proposta seja 
apresentada com três ou mais. 

 
7.4. A proposta em desacordo com o Edital será desclassificada. 

 
7.5. O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias consecutivos, contados da data designada para a abertura das propostas. Em caso de 
omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido. 

 
8.0. DOCUMENTOS E HABILITAÇÃO 

 
8.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os rigorosamente em dia, os 
documentos relacionados nos subitens abaixo: 

 
8.2. Habilitação Jurídica: 

 

8.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 

8.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 

 
8.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; 

 
8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 8.2.1. a 8.2.3 não precisarão constar do envelope 
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para  o  credenciamento neste Pregão. 

 

8.3. Regularidade Fiscal e  Trabalhista 
 

8.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 
8.3.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou alvará de Licença 
para Funcionamento do ano 2019, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; com devidas licenças exigidas no 
mesmo ( as licenças  prevista nas observações do alvará). 
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8.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da 
Dívida Ativa da União e tributos da Receita Federal); 

 
8.3.5. Certidão negativa de débitos quanto à dívida junto à Fazenda Estadual, para fins de 
licitação. 

 
8.3.6. Certidão quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria Geral do 

Estado. 
 

8.3.7. Certidão negativa de tributos municipal, emitida pela Prefeitura da sede do licitante; 
 

8.3.8. Certidão Negativa de Débitos previdenciários (INSS - Instituto Nacional de 
Seguridade Social). 

 
8.3.9. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) 
demonstrando situação regular. 

 
8.3.10. Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII – A da 
Consolidação das Leis  do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43 (Incluído pela 
Lei nº 12.440/2011); 
 

8.4. Qualificação econômico-financeira: 
 

8.4.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da data de abertura 
do certame. 
8.4.2 Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por contador ou por 
profissional equivalente, devidamente com CRC- CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO CONTADOR, que comprovem a boa situação econômico-
financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, EM 
se tratando de M.E. e E.P.P. Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis, apenas 
será exigido no ato da assinatura do contrato nos termos do decreto 8.538/2015. 
 
8.4.3 Apresentar Prova de cadastro junto a ANP – Agencia Nacional de Petróleo; 

 
8.4.5 Apresentações de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, que comprove que a licitante ou seu responsável técnico 
executou ou esta executando, de maneira satisfatória e a contento os materiais da natureza e 
vulto similares com o objeto da presente licitação; 

 
8.5. Outras comprovações: 

 
8.5.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel timbrado da empresa, 
firmada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as 
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penalidades  cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, conforme 
modelo do Anexo V. 
 
8.5.2. As proponentes deverão exibir DECLARAÇÃO em papel da empresa, firmada 
pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as 
penalidades  cabíveis, a situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
conforme modelo sugerido no Anexo III deste  Edital. 

 
8.5.3. DECLARAÇÃO, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade dos produtos, caso venha a vencer o certame e realizará a entrega dos 
itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo VIII 
do edital). 

 
8.5.4. Cópia da Cédula de Identidade e CPF dos sócios (devidamente autenticados) ou 

originais,  

 
OBSERVAÇÕES 

 

1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o 
objeto licitado. 
2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria  
certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 
3. As certidões negativas deverão ser compatíveis com as respectivas inscrições nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal. 
4. A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à 
confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua 
autenticidade, pelo Pregoeiro. 
5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a  
Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 
considerado o lapso de 60 (sessenta) dias entre a data de sua expedição e a da abertura 
do certame. 
6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão 
da imprensa na forma da lei, exceto a proposta, que deverá ser em original; 
6.1. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio ao pregoeiro mediante 
conferência da cópia com o original. 
6.2. Na hipótese da apresentação de documentos originais, este serão anexado ao 
processo licitatório. 

 

7. Os documentos exigidos para habilitação, não poderão, em hipótese alguma, ser 
substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por 
meio de discos magnéticos e filmes. 
8. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste edital inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no 
subitem 9.4.5. 
9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 
se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
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9.0. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

 

9.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que 
não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes 
contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação. 

 
9.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

9.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
9.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, 
para participarem dos lances verbais. 
9.2.3. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 
máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

 
9.3. LANCES VERBAIS 

 

9.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço e os demais. 
9.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 
será realizado sorteio na sessão de pregão, para definir a ordem de apresentação dos 
lances. 
9.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

 
9.4. JULGAMENTO 

 

9.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 
9.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro 

examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
9.4.2.1. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
9.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
9.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições habilitatórias. 
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9.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto proposto. 
9.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, 
o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 
9.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para 
que seja obtido melhor preço. 
9.5. DA ATA DA SESSÃO 

 

9.5.1. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

 
9.6. DA DOCUMENTAÇÃO DAS LICITANTES NÃO CLASSIFICADAS 

 

9.6.1. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 
pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes contendo a 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 
9.6.2. Os documentos de que trata o subitem anterior, ficarão a disposição dos 
interessados pelo período de 30 (trinta) dias, contados à partir da celebração do contrato, 
findo o qual, não procurados, serão destruídos. 

 
9.7. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

9.7.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

 
9.7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério  da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento  do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o 
vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 

 
9.7.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.7.1.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 
licitação. 
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9.7.3. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada 
e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

 
9.7.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
9.7.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
9.7.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 9.7.4.1, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 

 
9.7.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.7.3, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor  oferta. 

 
9.7.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
9.7.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 
trata a LC n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da Lei, juntamente com os documentos 
de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do 
art. 3º do dispositivo supracitado. 

 
9.7.6. Para fazer jus ao tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da Lei 
123/2006, a licitante deverá comprovar sua situação mediante declaração de que atendem 
plenamente as exigências da referida Lei. 

 

9.7.7. Para efeito do tratamento diferenciado previsto nos artigos acima citados, a licitante 
deverá apresentar DECLARAÇÃO, nos termos do modelo que consta do Anexo VII deste 

Edital, firmada  pelo  representante  e  pelo  contador  da  empresa  licitante,  ratificando  
não  haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não 
entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios 
previstos na Lei Complementar nº 123. 

 
10.0. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o 
prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
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que começará a fluir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

 
10.2. O licitante poderá também 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 apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 
lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

 
10.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
10.6. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via 
e-mail, correio ou presencial. 

 
11.0. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

 
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatado a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 

 
12.0. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

12.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 
proponentes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará pela adjudicação do 
objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de 
homologação. 

 
12.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os 
mesmos procedimentos  já  previstos  neste  edital  para  adjudicação  e  homologação  do  
resultado da 

Licitação. 
 

12.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o 
adjudicatário a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao 
Município. 

 
12.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, no ato da assinatura da 
Ata não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assiná-la, retomar a 
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sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, ou revogar, a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
12.5. Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 
comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele 
havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente: 
12.5.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da respectiva proposta que 
deverá ser recolhida no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 
12.5.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) 
anos. 

 
13.0. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de assinatura, podendo, no entanto ser cancelada a qualquer tempo, no interesse da 
Administração. 

 
13.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Redenção não será obrigado à 
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais, objeto da Ata, podendo 
utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em Lei, sem que, esse fato 
justifique recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da Ata. 

 
13.3. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a 
cargo da Secretaria de Obras e Serviços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de 
Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento 
equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 
da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

14.0. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
 

14.1. O pagamento dar-se-á através de faturamento em até 20 (vinte) dias subsequentes ao 
recebimento  dos   materiais   no   local   da   obra   e   apresentação   junto   à   Secretaria  
de Administração e Finanças da competente nota fiscal, que deverá conter 
obrigatoriamente o visto de recebimento da Secretária Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos. 

 
14.2. O pagamento dar-se-á sobre o valor de cada carga de produto fornecido no local da 
obra, cujo valor deverá ser conforme o apresentado por ocasião das propostas de preços já 
readequadas, na fase de lances verbais. 
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14.3. A empresa vencedora do certame e detentora da Ata do registro de preços arcará 
com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os 
encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, seguros de qualquer natureza, perdas 
eventuais, despesas administrativas, transporte, tributos e demais encargos relacionados 
ao carregamento dos materiais, objeto deste edital. 

 
14.4. O pagamento, pela efetiva entrega dos produtos, será efetuado através de depósito 
em qualquer agência da rede bancária, para crédito da contratada em conta corrente 
indicada pela mesma na ATA DE  REGISTRO DE PREÇOS. 
14.4.1. O pagamento somente será efetuado mediante: 

 
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

 

b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
(art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade 
do FGTS; 

 

c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 
195, 

§ 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de 
Débito; 

 
14.4.2. O não cumprimento do acima permitirá à Contratante a retenção do valor da fatura 
até que seja sanada a irregularidade. 

 
14.5. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplemento contratual. 

 
14.6. A critério da administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para 
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de 
responsabilidade da contratada. 

 
14.7. A Prefeitura Municipal de Redenção não efetua pagamento antecipado, não sendo 
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. 
 
15.0. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL 
 
15.1. A empresa CONTRATADA deverá possuir usina de asfalto para o fornecimento do 

item 01 – Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ), para produzir os 
produtos, não podendo terceirizar este serviço. 

 
15.2. A empresa CONTRATADA para o fornecimento do item 01 – Concreto Betuminoso 

Usinado a quente (CBUQ) deste termo de referencia deverá ter uma usina de asfalto 
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instalada a uma distancia máxima de 100 Km (cem quilômetros) da sede da 
Prefeitura Municipal de Redenção. 

 
16.0  SANÇÕES   ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de 
Municipal de Redenção, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a pena. 

 
16.2. A penalidade será obrigatoriamente divulgada no Diário Oficial de Contas Tribunal 

de Contas Do Pará - TCM e no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser 
descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações. 

 
16.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
16.3.1. Advertência; 
 
16.3.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 
até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
 
16.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto, com a consequente rescisão contratual; 
 
16.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 
EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como 
nos demais casos de inadimplemento contratual; 
 
16.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 
16.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 
16.4  Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.3., reserva-se ao órgão contratante o 

direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 
classificação. 
 

16.5 A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às 
mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 

17.0. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
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17.1. Anexo I - Termo de Referência - Especificação do Objeto; 
17.1.1. Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento para Representantes; 
17.1.2. Anexo III - Modelo de Declaração (inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal); 
17.1.3. Anexo IV - Modelo de Declaração Atendimento aos requisitos de habilitação (art. 
4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520); 
17.1.4. Anexo V - Declaração Inexistência de Fato Impeditivo; 
17.1.5. Anexo VI - Modelo de Proposta Financeira; 
17.1.6. Anexo VII - Modelo de Declaração de ME e EPP; 
17.1.7. Anexo VIII – Declaração de Disponibilidade; 
17.1.8.Anexo X – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
17.1.9.Anexo XI – Minuta de contrato. 

 

17.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
 

17.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão 
Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

 
17.4. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados. 

 
17.5. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

 
17.6. O Pregoeiro, 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 diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

 
17.7. As decisões do pregoeiro serão publicadas no Diário Oficial de Contas 
Tribunal de Contas do Pará – TCM e no jornal oficial dos Municípios Paraenses. 

 
17.8. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral 

dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das 
demais normas legais que disciplinam a matéria. 

 
17.9. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 

MUNICIPIO de Redenção- PA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por 
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ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 
devidamente divulgado para conhecimento dos participantes da licitação. 

 
17.10. O MUNICÍPIO de Redenção - PA poderá prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 
17.11. Para atender a seus interesses, o MUNICÍPIO de Redenção - PA reserva-se o 

direito de alterar quantitativo, sem que isto implique alteração dos preços 
unitários ofertados, obedecidos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei 
Federal n.o 8.666/93. 

 

17.12. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na Internet, no endereço 
www.redencao.pa.gov.br podendo também, ser obtida junto ao Depto. de 
Licitações, no horário de 08h00min as 14h00min (horário local), até o último dia 
que anteceder a data prevista para abertura do certame. 

 
17.13. As empresas e/ou representantes que retirarem o instrumento convocatório se 

obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no 
sitcawww.redenção.pa.gov.br e as publicações no Diário Oficial de Contas 
Tribunal de Contas do Pará – TCM e no jornal oficial dos Municípios Paraenses, 
quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

 
17.14. Os pedidos de esclarecimento sobre o edital deverão ser feitos pessoalmente 

junto ao Depto. de Licitação da Prefeitura Municipal de Redenção ou pelo 
telefone (94) 3424- 3578, ou email licitacao@redencao.pa.gov.br. 

 
18.0. DO FORO 

 

18.1. O foro da Comarca de Redenção, Estado do Pará, é o competente para 
dirimir eventuais pendências não resolvidas administrativamente acerca deste 
edital na forma da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente na Lei de 
licitações nº 8666/93 em seu art. 55, § 2º. 

 
 

 
 
Redenção PA, 17 de Julho de 2019. 

 
 

 
Dorvalino da Rocha e Silva 

APROVO O PRESENTE  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 
1.1 O presente termo de referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTO BETUMINOSO, dos tipos (Emulsão asfáltica RR 
– 1C, Emulsão asfáltica RR - 2C, Emulsão asfáltica CM-30 e Concreto Betuminoso 
Usinado a quente - CBUQ), conforme quantidades estabelecidas abaixo. 
 

Item Produto Unidade Quant. 
 
01 

 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ) 

 
Tonelada 

 
400 

 
02 

 
Emulsão Asfáltica RR 1-C 
 

 
Tonelada 

 
100 

 
03 

 
Emulsão Asfáltica RR 2-C 
 

 
Tonelada 

 
300 

 
04 

 
Emulsão Asfáltica CM-30 
 

 
Tonelada 

 
100 

 
1.2 Os produtos deverão está dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 

especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes na tabela de solicitação 
em anexo.  
 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 
2.1. Os bens/produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, 
nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 
2005.  

19.0. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL 

 
19.1. A empresa CONTRATADA deverá possuir usina de asfalto para produzir os 

produtos objeto deste termo de referencia, não podendo terceirizar este 
serviço. 

 
19.2. A empresa CONTRATADA para o fornecimento do item 01 – Concreto 

Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) deste termo de referencia deverá ter 
uma usina de asfalto instalada a uma distancia máxima de 100 Km (cem 
quilômetros) da sede da Prefeitura Municipal de Redenção. 

 
19.3. O compromisso do fornecimento do objeto deste termo de referencia só 

estará caracterizado após o recebimento da autorização de compras, 
devidamente emitido pelo departamento de compras da secretaria solicitante 
devidamente assinada pelo diretor de compras. 
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19.4.  A autorização de compras deverá obrigatoriamente conter: data, número do 
processo, número do Termo de Contrato, número da Nota de Empenho, 
quantidade do material solicitado, valor, local de entrega e assinatura do 
responsável pela Unidade Requisitante. 

 
19.5.  A Contratada fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência do contrato, observado os limites de quantidades estipulados em 
contrato. 

 
19.6.  O prazo máximo para entrega do material, objeto do pedido, é de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da entrega da autorização de compra, devendo o 
material atender as normas técnicas contidas nas especificações.  

 
19.7.  O material deverá ser entregue com a devida Nota Fiscal. 

 
19.8.  Corre por conta da Contratada qualquer prejuízo causado ao material em 

decorrência do transporte. 
 

19.9. A entrega do material deverá ser realizada no local indicado pela Secretaria 
Municipal de Obras na ordem de compras nos horários de 08:00 ás 14:00hs 
ou, excepcionalmente, em outro horário determinado pela mesma. 

 
19.10. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, 

descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos 
decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, 
correrão por conta exclusiva da contratada. 

 
19.11. O não cumprimento do disposto no item 3.6 do presente termo acarretará a 

anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no 
edital e a convocação do fornecedor subseqüente considerando a ordem de 
classificação do certame. 

 
19.12.  As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra 

oficial que serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail) do 
fornecedor, e a data deste envio será a referência para o prazo estipulado no 
item 3.4 do presente termo. 

 
19.13.  Para tanto as empresas participantes do certame deverão manter as 

informações de seu cadastro atualizadas junto à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REDENÇÃO. A alegação do não recebimento da nota de empenho não 
será aceita como justificativa para a recusa da entrega do material. O 
endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado somente para a 
resolução de problemas relativos ao envio dos empenhos. 

 
19.14. A empresa CONTRATADA está sujeita à fiscalização do produto no ato da 

entrega e posteriormente, reservando-se a esta PREFEITURA MUNICIPAL, 
através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não 
se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de 
primeira qualidade.  
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19.15. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta 
exclusiva da empresa CONTRATADA, vencedoras do referido certame, sem 
qualquer custo adicional solicitado posteriormente.  

 
19.16. Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos 

pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá 
substituí-lo ou complementa-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. 

 
19.17.  A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se 

refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações 
aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do 
mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade 
com as referidas especificações. 

 
19.18.  Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier 

a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata 
notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do 
mesmo. 

 
19.19. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item 

objeto deste Certame, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais 
pertinentes. 

 
19.20. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto desse termo de 

referencia em desacordo com os termos do Edital e seus anexos. 
 

4. VALOR ESTIMADO  

 
4.1. O custo estimado da presente contratação é de R$ 2.329.527,50 (dois milhões 

trezentos e vinte e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta 
centavos) Conforme quadro de cotação em anexo. 

5.  VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
5.1. O período de vigência do contrato será 12 meses, tendo eficácia legal no primeiro 

dia após a publicação. 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 São consideradas obrigações da CONTRATADA: 
 

6.1. Efetuar a entrega dos materiais solicitados em perfeitas condições, no prazo e local 
indicado na AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, em estrita observância das 
especificações do Edital, proposta e contrato, acompanhado da respectiva nota 
fiscal constando detalhadamente as indicações do serviço e prazo de garantia. 
 

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

 
6.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo de 10(dez) corridos, o produto com avarias ou defeitos. 
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6.4. Atender prontamente a quaisquer exigências inerentes ao objeto do presente termo 
de referencia. 

 
6.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 
6.6. Manter, durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

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

 
6.8. Para averiguação do disposto no item 7.2 a empresa resultante de qualquer das 

operações comerciais ali descritas fica obrigada a apresentar, imediatamente, a 
documentação comprobatória de sua situação. 

 
6.9. Não transferir a terceiros ou a outrem, no todo ou em parte as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 
nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

 
6.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

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

 
6.11.  A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos 

eventualmente causados a pessoas e ao patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REDENÇÃO, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou 
inabilidade dos funcionários da CONTRATADA, esta promoverá a quem de direito 
o ressarcimento dos danos, quando da execução dos serviços; 

 
6.12. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento 

dos prazos e garantias do Contrato. 

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
São consideradas obrigações da Contratante: 

 
7.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 

CONTRATANTE, para a entrega dos materiais. 
 

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da CONTRATADA. 
 

7.3. Receber o material conforme o especificado, disponibilizando local, data e horário. 
 



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 
 

20 

7.4. Solicitar a troca dos materiais/produtos que não atenderem às especificações do 
objeto. 
 

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

 
7.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de servidor especialmente designado. 
 

7.7. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que 
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 

 
7.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto de até 30 (trinta) dias após a prestação do 

serviço acompanhado da nota fiscal atestada pelo servidor designado para tal 
função. 

8.  MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
8.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

9.  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem 
no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

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

 
9.4. Ficará designado a servidora Celma aparecida Bartolomeu Alves, sob o numero de 

matricula 012747 como FISCAL TITULAR, e o Servidor, Antônio de Oliveira 
Gomes o numero de matricula 000086 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. 

 

10.  DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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10.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei 

nº 10.520 de 2002, Lei 8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa 
sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 

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

 
10.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o ente municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no 
item 10.1, conforme detalhado nos itens 10.1.1 ao 10.1.9. 

 
10.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 10.1, sempre 

que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a 
responsabilidade da     CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao 
erário público. 

 
10.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras 
sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 

   
10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 
de 1999. 

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

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

 

    

Redenção, em 28 de Junho de 2019. 

 

Dorvalino da Rocha e Silva 
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

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

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

Ao 

Município de Redenção, Estado do Pará. 

Ref: Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP - Nº 039/2019  

 
 
 
 

 
Indicamos o (a) senhor (a)  , portador da cédula de identidade nº.   Órgão 
expedidor__________/___, como nosso representante legal na Licitação em referência, com 
poderes para praticar todos os atos relativos à licitação na modalidade Pregão Presencial SRP 
nº 039/2019, notadamente: formular ofertas, inclusive verbais, negociar preços, assinar os 
documentos de habilitação, as respectivas atas, interpor recursos ou renunciar ao direito de 
propô-los, enfim assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 
 
 

Razão Social: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Nome de Fantasia: 

 
 
 
 
 
 
 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
 
 
 

 

OBS.: Anexar fotocópia do RG e CPF do credenciado e reconhecer firma 
da assinatura. 
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ANEXO III 
 

 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO 
NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO 

BRASIL PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. 

Ao 
Município de Redenção, Estado do Pará. 
Ref: Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 
039/2019 

 
Prezados Senhores, 

 
 

(Nome da Empresa) ______________________, CNPJ Nº ___________________, 
sediada na Rua ______________________, n. _________, bairro, _______________, 
CEP__________. 
Município ________________, por seu representante legal abaixo assinado, em 
cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial SRP nº 039/2019, 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 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 e inciso V, art. 27, da 
Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

 
• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo 
Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 
tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei 
Complementar nº04/90). 

 
 
 

Local e data 
 
 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
 

 

(___) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(ART. 4º, INC. VII, DA LEI FEDERAL Nº 10.520). 

 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
 

Ao 
Município de Redenção, Estado do Pará. 
Ref: Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 
039/2019  

 
 

A empresa    , com sede na rua                            nº  Bairro  

 ,cidade  Estado  , inscrita no CNPJ nº                              

neste    ato    representada    pelo(a)    sócio    proprietário  Sr.(a)                             

DECLARA ao Município de Redenção/PA, que cumpre   plenamente os requisitos de 

habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, 

exigidos no processo licitatório nº  . 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e 

criminal por eventual falsidade. 

 
 
 
 

Local e data 

 

 

 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVA PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
Ao 
Município de Redenção, Estado do Pará. 
Ref: Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 039/2019. 

 
 
 

A EMPRESA   , estabelecida (endereço completo) 
inscrita no CNPJ/MF Nº neste ato representada pelo Senhor  , 
portador do RG. Nº_______________CPF nº    vem através de da 
presente DECLARAR que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 
licitação acima citada, que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar 
com o Poder Público de qualquer esfera e, que se compromete a comunicar a 
ocorrência de qualquer fato que venha a alterar essa situação, que venha a ser 
conhecido após o encerramento da licitação. 

 
 
 
 

Por ser verdade, assina o presente. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
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ANEXO VI 
 

 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
PAPEL  

TIMBRADO DA EMPRESA 

 

Ao 
Município de Redenção Estado do Pará 
Ref : Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 039/2019  

 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

Razão Social: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Endereço: CEP: 
Bairro: Cidade: 
Telefone: E-mail: 
Banco: Agência: Conta Corrente: 
 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid. Quant Marca Vl Unit Vl total 

1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ TON 400,    660,00   

  Concreto Betuminoso Pré-Misturado A QUENTE           

  Mistura executada à temperatura ambiente, composta de agregado mineral           

  graduado, material de enchimento (filler) e emulsão           

  asfáltica.           
2 EMULSÃO ASFALTICA CM30 TON 100,    6.942,50   

  O CM-30 é utilizado como uma das matérias primas na fabricação da Emulsão 
Asfáltica - RM1C 

          

  O CM30 é largamente utilizado nos serviços de Imprimação Asfáltica em superfícies 
de textura fechada, na taxa de aplicação variando 

          

  de 0,8 a 1,6 litros/m2, com tempo de cura geralmente de 48 horas, dependendo das 
condições climáticas locais. 

          

  É vedado o aquecimento deste material betuminoso devido ao baixo ponto de fulgor 
com risco de incêndio. 

          

3 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C TON 100,    3.264,37   

  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA RÁPIDA - RR É UM SISTEMA 
CONSTITUÍDO pela dispersão de uma fase 

          

  asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. Ë 
normalmente empregada nos seguintes tipos de 

          

  serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante 
/ banho diluído, pintura de ligação e macadame 

          

  betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 
e 70°C;  

          

4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C TON 300,    3.482,80   

  A Emulsão Asfáltica RR-2C, de caráter catiônico, fabricada em conformidade com a 
especificação da Resolução CNP 07/88, confere 

          

  excelente adesividade do ligante asfáltico às superfícies minerais de contato, de 
natureza ácida ou básica. Formulada com 

          

  emulsificantes aminados para caracterizar a ruptura rápida da emulsão, proporciona 
rápida coesão da película asfáltica, através de 

          

  fenômeno predominante químico, em contato com o agregado ou com a superfície 
banhada. 

          

  Apresenta estado físico líquido, coloração marrom-escuro e densidade relativa à 25ºC 
= 1,00 
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Nesta proposta estão inclusos, ficando sob minha responsabilidade, todos os custos e despesas 
incidentes sobre o objeto licitado, tais como: custos diretos e indiretos, transporte, tributos 
incidentes, custos administrativos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, 
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o produto ser fornecido sem ônus 
adicionais. 

 
OBS. A validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 
 

 

 

 

 

 
Local e data 

 
 
 
 
 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME E EPP PAPEL 

TIMBRADO DA EMPRESA 

Ao 
Município de Redenção Estado do Pará 
Ref : Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 039/2019 

 
 

A EMPRESA  , 
inscrita no CNPJ n.º     , por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a)      , portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º   e do CPF n.º   e de  
seu  contador Sr.(a) _  , portador(a) da Carteira de Identidade nº.     e  CPF 
n º  ,  DECLARA,  em  cumprimento ao solicitado no Edital    do Pregão 
Presencial SRP nº 039/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que 
esta empresa, na presente data é considerada: 

 

 
123/2006
; 

( ) Microempresa, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar 
nº. 

 
( )  Empresa  de  Pequeno  Porte,  conforme  Inciso  II,  art.  3º  da     
Lei 

Complementar nº. 123/2006; 
 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações 
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
Dezembro de 2006. 

 
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, 

ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante. 
 

Local eData. 
 
 
 
 

Assinatura do representante (Assinatura do Contador da empresa com nº do 
CRC) 

 

 
OBS: (As assinaturas deverão ser reconhecidas por tabelião) 
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ANEXO VIII 

 
 

                  DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ao 
Município de Redenção Estado do Pará 
Ref: Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 039/2019  

 
 
 
 

NOME  DA   EMPRESA,   pessoa   jurídica   de   direito   privado,   inscrita   no   CPNJ    n° 
    e  inscrição  estadual  n°    ,  estabelecida a 
   , bairro   _,   Município de 
 ,  estado de             CEP    ,  através de seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital de licitação 
DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade dos 
produtos, caso venha vencer o certame e realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou 
condições previstas no edital e termo de referência. 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
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ANEXO X 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2019 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 039/2019 

 
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ESTADO DO PARÁ, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Walterloo Prudente nº 
253 2º andar, sala 202 Setor Jardim Umuarama – Redenção - Pará, CEP 68.550-000, inscrito 
no CNPJ nº 04.144.168/0001-21, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Carlo 
Iavé Furtado Araújo, brasileiro, casado, portador do RG n° ______________ da________, 
inscrito no CPF sob n° ________ residente e domiciliado na 
Avenida_____________________, n° _______, Bairro ________________, Redenção – PA 
RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da empresa  , (qualificar) nas 
quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por 
ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as 
constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da 
Lei nº 10.520/02 e Lei 8666/93 e suas alterações, no que coube e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Através da presente Ata ficam registrados os preços Unitários para futura e eventual 
Constitui objeto do presente edital, o Registro de Preços para a Contratação de empresa 
para Aquisição de Produtos Betuminosa Tipo de Emulsão Asfáltica RR-1C, RR-2C, CM-
30 e Concreto Betuminoso Usinado a Quente-CBUQ e, para atender a Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana deste Município, R$ 2.329.527,50 (dois 
milhões trezentos e vinte e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta 
centavos) destinados à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme as 
especificações contidas no Termo de Referência e Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura, podendo ser cancelada e ou prorrogada, a interesse 
da Administração Púbica e até o máximo previsto em Lei. 

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Redenção não será obrigado a aquisição, 
exclusivamente por seu intermédio, dos produtos descritos na cláusula primeira, 
podendo Utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em Lei, sem que, esse fato 
enseje recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas  e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 039/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de 
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1. O pagamento dar-se-á através de faturamento em até 20 (vinte) dias subsequentes ao 
recebimento dos materiais na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
apresentação junto à Secretaria de Administração e Finanças da competente nota fiscal, que 
deverá conter obrigatoriamente o visto de recebimento do Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos. 
3.2. O pagamento dar-se-á sobre o valor de cada carga de produto fornecida, incluído o 
custo com o transporte, cujo valor deverá ser conforme o apresentado por ocasião da 
proposta de preços, devidamente readequada. 
3.3. A empresa vencedora do certame e detentora da Ata do registro de preços arcará com 
todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os 
encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, seguros de qualquer natureza, perdas 
eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos relacionados ao 
carregamento dos materiais, objeto deste edital. 
3.4. O pagamento, pela efetiva entrega dos produtos, será efetuado através de depósito 
bancário na conta corrente Nº________ Agência nº __________ Banco____________ em nome 
da Promitente Vendedora. 
3.5. O pagamento somente será efetuado mediante: 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
(art. 27, da Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade 
do FGTS; 
c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, 
§ 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de 
Débito; 
3.6. O não cumprimento do previsto nesta Ata de Registro de Preços permitirá à 
Contratante a retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade. 
3.7. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplemento contratual. 
3.8. A critério da administração, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da 
contratada. 
3.9. A Prefeitura Municipal de Redenção PA não efetua pagamento antecipado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO PRAZO 
 

4.1. A entrega será prestada conforme a necessidade e demanda da Contratante mediante a 
emissão de requisições e deverá ainda, entregar o produto no local da obra. Em virtude 
disto,  a Promitente vendedora deverá manter estoque regular para entrega imediata. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O não cumprimento do estabelecido acima não será considerado 
como inadimplência contratual se provocado por atos ou fatos imprevisíveis não 
imputáveis à Promitente vendedora e devidamente aceitos pela CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. DO MUNICÍPIO: 
5.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme 
ajuste representado pela nota de empenho; 
5.1.2. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 
5.1.3. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
à perfeita execução da nota de empenho; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega no setor 
competente da nota fiscal, devidamente atestada e sem erro ou rasuras; 
5.1.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

 
5.2. DA DETENTORA DA ATA: 

 
5.2.1. A Detentora, obriga-se a cumprir o objeto do presente Instrumento da Ata de Registro 
de Preço de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório, modalidade 
Pregão Presencial SRP nº 039/2019 a qual, como todos os documentos da licitação passam a 
fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. 

 
Parágrafo 1º - A Detentora obriga-se a manter, durante a vigência da presente Ata, em 
compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação 
exigidas na licitação, modalidade Pregão Presencial SRP nº 039/2019, devendo comunicar à 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção de presente. 

 
Parágrafo 2º - São ainda, obrigações da Detentora: 
a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as obrigações assumidas; 
b) Reparar, corrigir, remover, ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em 
parte, objeto da Ata em que verificar vícios, defeitos ou incorreções; 
c) Comunicar a fiscalização ou supervisão da Prefeitura Municipal de Redenção PA, a 
ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução do objeto 
desta Ata, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação; 
d) Responder por danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Redenção PA ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do material, objeto desta Ata. 

 
CLÁUSULA SEXTA - REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES 

 

6.1. A presente Ata de Registro de Preços rege-se, basicamente, pelas normas 
consubstanciadas na Lei 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, complementadas suas cláusulas 
pelas normas contratuais constantes do Edital de licitação. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do 
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do 
Gestor da Ata quando: 
7.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
7.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
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Administração não aceitar sua justificativa; 
7.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa da Ata decorrente de registro de 
preços, observada a legislação em vigor; 
7.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata de registro de 
preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais; 
7.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 
7.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
7.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Município, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e 
registrado a partir da publicação. 
7.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 
MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
7.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 
CLÁUSULA OITAVA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 

8.1. A aquisição do produto, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, 
em cada caso, pelo Secretário de Obras, sendo obrigatório informar à Comissão Municipal 
de Licitação, os quantitativos das aquisições. 
8.2. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 
competência para tanto. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS COMUNICAÇÕES 

 

9.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 039/2019, e a proposta   
da empresa classificada em 1º  lugar no 
certame supranumerado. 

 
10.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e as 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 

11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Redenção - PA, como único competente para 
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 

 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (Três) 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
 
 

Redenção/PA  ,   de 2019. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
CARLO IAVÉ FURTADO ARAÚJO  

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO 
(Futura contratada) 

 
Testemunhas: 

         

 
 

   CPF:  _____  CPF:  _____ 
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ANEXO XI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ______/2019. 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE 

REDENÇÃO na responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Guarantã, 600 - Vila 
Paulista, inscrito no CNPJ sob nº 04.144.168/0001-21, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o Srº. CARLO IAVÉ FURTADO DE ARAUJO, brasileiro, casado, empresário, 
portador do CPF nº 355.015.109-87 e RG nº 5510932 SSP/PA, residente e domiciliado no 
endereço, Rua Itália, Lote 02, Quadra 12, Setor Park dos Buritis I, Residencial Park Imperial, 
neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
____________________________________, com sede no Bairro do _______________, nº______, 
Setor ____________________ no Município de _______________-, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, neste ato representada através de ____________________________, por 
seu Procurador o Srº _________________________, brasileiro, ___________________, inscrito no 
CPF nº _______________-____ e RG nº ________________, residente e domiciliado nesta cidade, 
doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo ajustam e acordam as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente 
instrumento é decorrente do Processo Licitatório nº 077/2019 na modalidade Pregão 

Presencial SRP nº 039/2019, de 01/08/2019, devidamente homologado pelo Prefeito 
Municipal, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que dispõe sobre 
Licitações Públicas e Contratos Administrativos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO- O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS BETUMINOSA TIPO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, RR-2C, CM-30 
E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ E, PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DESTE 
MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - Os recursos financeiros 
necessários ao pagamento dos encargos resultantes deste Contrato provêm dos recursos 
próprios da Prefeitura Municipal de Redenção, obedecendo à seguinte classificação: 
 
10.18 – SECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS 
26.451.0502.1042 – Pavimentação de Vias Urbanas 
26.451.0502.2101 – Manutenção de Vias e Logradouros Públicos 
 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 
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4.1. O fornecimento do material far-se-á em conformidade com os prazos, especificações e 
demais condições constantes no Edital e na “proposta comercial”. 
4.2.   O compromisso de fornecimento de material far-se-á mediante Requisição emitida pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para entrega do material no local indicado 
pelo CONTRATANTE. 
4.3.   Na falta do material licitado, a empresa assume a responsabilidade de entregar o mesmo 
independentemente de ter em estoque ou não. 
4.4. A empresa deve entregar o material no pátio da garagem municipal na Av. Brasil Setor 
Centro no Município de Redenção – PA. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
 
5.1. O presente contrato tem o valor global previsto estimado em R$ ________________ 
(_______________________________________). 
 
5.2. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente da 
CONTRATADA, em até 20 dias e deverá ser realizado logo após a entrega do material 
solicitado. 
5.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal à Secretaria de Finanças do Município, 
antes da data de pagamento, para a devida conferência. 
 
Parágrafo Único - A CONTRATANTE fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do inicialmente estipulado no CONTRATO. Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS 
E COMERCIAIS- A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS - Aplica-se às condições de garantia às dispostas 
no Código de Defesa do Consumidor. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO - O prazo de validade do presente Contrato será de 
12(doze) meses, contado da data de sua assinatura, encerrando-se ou até o consumo. 
 
CLÁUSULA NONA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado 
obedecendo ao art. 57 da Lei 8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se 
justificar por escrito.                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
6.1. DO CONTRATANTE 
6.1.1. Efetuar os pagamentos à Contratada. 
 
6.1.2. Fiscalização da qualidade dos produtos entregue em local adequado. 
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6.1.3. Designar fiscais servidor (a)_______________________ sob a matricula n° ________ como 
fiscal titular e o servidor (a) ________________sob a matricula n° _______ 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.. 
 
6.2. DA CONTRATADA 
6.2.1. Responder por qualquer dano pessoal e/ou material causado, direta ou indiretamente, 
ao Contratante ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo, em razão da execução do objeto da 
contratação; 
6.2.2. Cumprir as condições de garantia especificadas na Cláusula Sétima (07) deste 
instrumento e na “proposta comercial” da Contratada; 
6.2.3. Na Nota Fiscal as especificações devem ser feitas de modo idêntico àquelas apresentadas 
na nota de empenho. 
 
6.24.Deve a CONTRATADA manter durante toda a execução deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, TODAS AS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
7.1. Ocorrendo inadimplemento contratual, de acordo com o estabelecido no artigo 86, da Lei 
n.º 8.666/93, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 
vencedora as penalidades previstas no art. 87 da citada Lei, e mais: 
7.1.1. Advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das regras 
estabelecidas neste instrumento para a contratação; 
7.1.2. Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do objeto da 
contratação, a critério do CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na entrega do 
objeto, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva 
execução; 
7.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do objeto da contratação quando 
a licitante vencedora der causa à inexecução total ou parcial do contrato, por fato que lhe seja 
imputável, excetuada a hipótese prevista no item anterior; 
7.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
7.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
7.2. A penalidade de multa se sujeita aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e 
poderá ser compensada com os pagamentos pendentes ou paga mediante recolhimento através 
de DARF, devendo o comprovante ser apresentado à Administração, ou ainda, quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 
7.3 O valor resultante das multas, que serão independentes e, a critério do CONTRATANTE, 
cumulativas, será, conforme o caso, descontado do pagamento devido à licitante vencedora. 
7.4. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência 
de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do 
contrato enseja sua rescisão unilateral, de acordo com os artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, 
bem como a aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CADASTRO - O presente Contrato será cadastrado 
no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, para que o mesmo possa efetuar a 
verificação dos dispêndios financeiros decorrentes do seu cumprimento.  
 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO ADITIVO - Poderá ser objeto de alterações (Termo 
Aditivo) em suas cláusulas mediante acordo entre as partes, ou rescindido através de destrato 
por qualquer das partes, no caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas acima. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - 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.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Redenção, 
Estado do Pará, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato. 
 

E por estarem de acordo, para firmeza e validade do que foram ajustadas, as 
partes assinam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo: 

 
 

Redenção – PA, _____de _________ de 2019. 
 
 

 

___________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

___________________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas:       

   

A) _____________________________ 

CPF:____________________________ 

 

B) _____________________________ 

CPF____________________________ 
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