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EDITAL REPUBLICADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 

 

Regido pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, observando os dispositivos 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

(Objeto: Contratação de empresa para serviços de manutenção semafórica no município, por meio 

de recurso próprio). 

Pregão Presencial: 022/2020 

Sessão Pública para recebimento das Propostas e da Documentação de Habilitação. 

 

Data: 06/07/2020  Horário: 09h00min 

 

Local: Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção/PA 

Rua: Walterloo Prudente, 253, 2º andar, Sala 202 – Jardim Umuarama 

Telefones: (94) 3424 – 3578 – Ramal 206/208 

Site: www.redencao.pa.gov.br 

Email: licitacao@redencao.pa.gov.br 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2020. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2020 

 

 

1 – PREÂMBULO 

– O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, através de seu PREGOEIRO Marcio Antônio da Mota, e equipe de apoio 

(Simone Nogueira da silva e Elisônia Neves do Nascimento), designado pela Portaria n°188/2020-GPM, de 

09/06/2020, torna público para o conhecimento de todos os interessados, que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus anexos, 

de conformidade com as Leis 10.520/2002 e 8.666/93. 

O objeto da presente Licitação é a Contratação de empresa para serviços de manutenção semafórica 

no município, por meio de recurso próprio. 

– Os envelopes contendo a Proposta de Preço e  os Documentos de  Habilitação definidos no objeto  deste 

Edital e seus anexos, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 09h00min do dia 06 de Julho de 2020, 

na Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Walterloo Prudente, N. º 253 2º andar, sala 202, 

nesta cidade de Redenção-PA. 

 

– Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

a) ANEXO I MODELO DE PROCURAÇÃO; 

b) ANEXO II DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

c) ANEXO III ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO SERVIÇO; 

d) ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO; 

e) ANEXO V 

DECLARAÇÃO, QUE NÃO MANTÉM EM SEU QUADRO DE PESSOAL MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. 

2 – DO OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa para serviços de manutenção semafórica no município, por meio 

de recurso próprio. 

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos especí
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ficos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Redenção para 

o exercício financeiro de 2020: 

 

10.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

15.451.1013.2023 – MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar deste Pregão empresas cadastradas ou não na Divisão de Cadastros de Fornecedo

res da CPL. 

 

4.1.1 – Os licitantes arcarão com 

todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas; 

 

4.1.2 – A regularidade do cadastramento da licitante inscrito nesta Prefeitura será confirmada 

mediante  consulta junto a CPL, no ato da abertura do Envelope N.º 2 – Documentos de Habilitação; 

 

4.1.3 – As empresas que já estiverem cadastradas nesta prefeitura devem providenciar a revalidação/atua

lização de 

documentos inerentes ao cadastramento, no mínimo, 01 (um) dia útil antes 

da data designada para a realização do certame junto à CPL, ou apresentar a documentação 

de habilitação dentro do envelope 02 atualizada e regularizada; 

 

4.2 – NÃO SERÁ ADMITIDA NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS QUE: 

 

a) possuam nos seus quadros, funcionários ou servidores do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, inclusive na 

condição de sócio ou dirigente, bem como as enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

 

b) se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

 

c) estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda,  quais

quer que seja sua 

forma de constituição; 

 

d) estejam com o direito de licitar e contratar com Administração Pública suspenso, ou que por 

esta tenham sido declaradas inidôneas; 

 

e) sejam estrangeiras e que não funcionem no País. 

4.3 – O não  comparecimento  do  Representante  legal da Empresa Licitante, não impedirá que a mesma 

participe normalmente do certame. 

 

4.4 – Em  nenhuma  hipótese  será  concedido  prazo  adicional  ou  permitido  para  a  inclusão  ou  

apresentação de documentos ou 
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informações quedevem constar os envelopes de habilitação ou proposta. A comissão se reserva 

no direito de exigir em qualquer época ou oportunidade, a 

exibição de documentos ou prestação de informações complementares que julgar necessários ao 

perfeito esclarecimento e comprovação da documentação apresentada, além de proceder a  diligências e 

verificações, na forma da lei. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 

5.1 – No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá 

identificar-se 

junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento 

equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, 

poderes para formulação de lances verbais, oferta de descontos e para a prática dos demais atos do 

certame; 

 

5.2 – Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outo

rga por 

instrumento público de procuração ou particular, com firma reconhecida em cartório, 

com poderes para  formular ofertas e lances de preços, bem como, receber 

intimações, notificações, desistência ou não de recursos, ou seja, praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame; 

 

5.3 – Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá  apresentar 

cópia 

Autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que 

habilitem o representante, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer os direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura 

 

5.4 – Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes 

de números 01 e 02; 

 

5.5 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante; 

5.6 – A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2 e 5.3, não implicará a exclusão da em

presa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na 

apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a 

falta ou sanada a incorreção; 

 

5.7 – Todos  os  participantes deverão  apresentar nesta fase, uma Declaração de Pleno Atendimento aos  

   Requisitos de Habilitação (Anexo II); 

 

5.7.1 – Sendo Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte e caso tenha restrições fiscais, deverá constar t

ais pendências. 

Nesta Declaração (Anexo II), sob pena de eliminação do certame; 



 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

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

 

5 
 

 

5.8 – A licitante que não enviar à sessão o seu representante legal, ficará impedida de participar da fase 

competitiva do PREGÃO, isto e, não poderá participar das fases livres, como também ficará 

impedida de interpor recursos administrativos. 

 

5.9 – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro os representantes credenciados apresentarão: 

 

a) Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação (Anexo II); 

 

b) Procuração ou Contrato Social ou Cédula de Identidade/Certidão de Pessoa Física autenticada (CPF) 

 

Envelopes 1 e 2 contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação. Não sendo   

aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 

 

5.10 – A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado   

previsto na Lei 

Complementar N.º123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação: 

 

I – Empresa Optante do Simples Federal (Lei n.º 9.317/96) 

 

Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal; 

 

Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos no § 4º do Art. 3º da LC N.º 123/2006. 

 

Certidão Emitida pela Junta Comercial do Estado da sede do Licitante, nos termos da Instrução Normativa  

do DNRC N.º 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007. 

 

II – Para empresas não optantes do Simples Federal: 

 

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta     

dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Art. 3° da LC 123/2006; 

 

Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de     

entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

 

Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastral Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

Cópia do Contrato Social em vigor; 

 

Declaração, firmada pelo representante legal da Empresa, de não haver nenhum dos impedimentos       

previstos nos incisos do § 4° do Art. 3° da LC 123/2006; 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO. 
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6.1 – Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser entregues em 02 (dois) envelopes 

distintos e separados, digitados, datados, carimbados e assinados em formulário próprio da proponente, 

sem conter rasuras ou entrelinhas devidamente numeradas de modo a 

não conter folhas soltas, em envelopes lacrados e rubricados, conforme descrição abaixo: 

 

6.2.1 - O VALOR GLOBAL É OBRIGATÓRIO SER REALINHADO NA PROPOSTA FINAL COM DESCONTO EM 

PONGETAGEM IGUAL EM TODOS OS ITENS. 

 

Envelope 1 - Proposta de Preços 

 

Envelope 2 - Documentos de Habilitação, composto pelos documentos de Habilitação exigidos no item 12,  

deste Edital. 

 

6.2 – Os envelopes deverão conter, ainda em sua parte externa, os dizeres: 

 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA  DO MUNICÍPIO DE  REDENÇÃO 

PREGÃO N.º 022/2020. 

RAZÃO SOCIAL / NOME DA PROPONENTE 

 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

PREGÃO N.º 022/2020. 

RAZÃO SOCIAL / NOME DA PROPONENTE 

 

6.3 – Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por Fax, Telegrama ou outra forma que      

descaracterize o sigilo de seu conteúdo. 

Para efeito de remessa pelo Correio, os envelopes poderão ser acondicionados em um único envelope desde 

que em seu sobrescrito venha exposto seu conteúdo, que identificará a Licitação a que se refere. 

 

7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

7.1 – A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os           

Documentos de Habilitação será pública, 

dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário 

determinados no item 1.2. 

 

7.2 – A apresentação  das  propostas  implicará na  plena aceitação,  por parte do licitante, das condições

     estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

7.3 – Inicialmente, será aberto o Envelope 01  Proposta  de Preços – e  após, o  Envelope 02  Documentos 

de  Habilitação. 

 

7.4 – Uma vez abertos os envelopes de proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
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de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

8.1 – A Proposta de Preços, Envelope 01, deverá  ser apresentadaem uma via impressa ou usando o modelo no

 Anexo III, preferencialmente 

no  Formulário Padrão de Proposta - Quantitativo e especificações, redigida com clareza em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras e ou entrelinhas, 

devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante; 

 

8.2 – Na Proposta de Preços deverão constar; 

 

8.2.1 – Razão social/Nome Completo do licitante, N.º do CNPJ / CPF , endereço completo,  telefone/fax para

 contato e se 

possível endereço eletrônico (e-mail); 

 

8.2.2 – Somente será considerado prospecto, manual e /ou catálogo extraído via internet, se o mesmo      

constar o endereço do site; 

 

8.2.3 – Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 

da data de sua apresentação; 

 

8.2.4 – A empresa deverá apresentar uma única cotação, com preços dos itens e global em moeda corrente 

nacional (R$), expressos em 

algarismos arábicos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores 

unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

 

8.3 – Os preços apresentados na proposta devem  incluir o lucro pretendido e todos os custos decorrentes 

da operação de venda dos produtos, 

objeto desta licitação, tais como transporte, impostos, encargos sociais, fiscais, comerciais e despesas de 

deslocamento, estada e alimentação, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos; 

 

8.4 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente co

tados que não tenham sido objeto 

de desclassificação no julgamento das propostas por apresentarem preço inexequível, serão considerados 

como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo os itens a serem entregue sem ônus adicionais; 

 

8.5 – A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estab

elecidas neste Edital e seus Anexos; 

 

8.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente    

Edital, e de seus Anexos e que 
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apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

9.1 – O Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, procederá à abertura dos envelopes que contêm as   

propostas de preços avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital; 

 

9.2 – O  Pregoeiro,  juntamente  com  a  equipe  de  apoio,  classificará   o  autor  da   proposta  de  

TIPO MENOR     PREÇO  global  e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta 

de menor preço global, para participarem dos lances verbais. 

 

9.3 – Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, 

o Pregoeiro classificará as 

melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam ospreços oferecidos nas propostas apresentadas; 

 

9.4 – Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será        

 realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 

9.5 – A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas      

nestas Instruções. 

 

9.6 – Para efeito do descrito no item 9.2, se duas ou mais empresas apresentarem propostas de mesmo     

valor, as mesmas serão consideradas como uma única proposta. 

 

9.7 – Para efeito do disposto nos itens 9.2, 9.3 e 9.4 se duas ou mais empresas ficarem empatadas, serão    

consideradas como apenas uma 

proposta, e caso, não se chegue ao mínimo de 03 (empresas), as que estejam acima do limite de10% 

participarão da fase de lances verbais, até que se chegue ao número mínimo de 03 ( três ) propostas. 

 

10. DOS LANCES VERBAIS: 

 

10.1 – As licitantes  classificadas  terão  a oportunidade  para  nova  disputa, por  meio de  lances      

verbais,  que deverão ser formulados de forma 

sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior 

valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, 

podendo o Pregoeiro, definir no momento, lances mínimos; 

 

10.1.1 –  O  Pregoeiro  convidará   individualmente  os   autores  das   propostas   selecionadas,     

a formular  lances  de  forma sequencial, a partir do 

autor da proposta de MAIOR PREÇO  global e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por 

meio de sorteio no caso de empate de preços, cujo valor mínimo para redução será definido pelo Pregoeiro 

antes do início dos lances; 
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10.1.2 – A  licitante sorteada  em primeiro  lugar  poderá  escolher  a posição  na  ordenação de  lance 

em relação aos demais 

empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances; 

 

10.1.3 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores  a  proposta  de 

TIPO MENOR PREÇO global; 

 

10.1.4 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinem  

da formulação de 

lances; 

 

10.1.5 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 

a etapa de 

lances na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado; 

 

10.2 – O Pregoeiro poderá negociar com autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço; 

 

10.3 – Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo    

motivadamente a respeito; 

 

10.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às          

penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções; 

 

10.5 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, não implicará na      

exclusão do licitante da etapa de lances 

verbais, podendo posteriormente, quando convocado, manifestar-se reduzindo o seu preço; 

 

10.6 – Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita e o valo

r estimado para a contratação; 

 

10.7 – Em hipótese alguma, serão analisados os documentos de Habilitação antes da fase final de Lances, se

ndo os 

mesmos somente analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio ao fim da negociação para todos os itens 

constantes dos Anexos deste Edital. 

 

10.8– Procedimentos Especiais para o caso de comparecimento de Micro Empresa (ME) e Empresa de     

Pequeno Porte (EPP) 

 

10.8.1 – Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate (empate ficto-nos termos da Lei  

Complementar nº 123, de14/12/2006), será assegurada, como critério de desempate, preferência de contr

atação para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

10.8.2 – Entende-se por empate a situações em que as propostas apresentadas pelas Empresas classificadas
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 como ME e 

EPP sejam superiores até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada por empresa que não 

seja considerada ME ou EPP, nos termos do art. 44 §2º da Lei Complementar N.º 123 de 14/12/2006. 

 

10.8.3 – Para solução de desempate previsto no item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.8.3.1 – Após a fase de lances, serão convocadas uma a uma, as ME ou EPP que se enquadrem dentro do  

 Universo de 

5% (cinco por cento) dos preços superiores ao melhor lance proposto por empresa não classificada como 

ME ou EPP, segundo uma hierarquia de preferência, dentro de uma ordem crescente de preços; 

 

10.8.3.2 – A empresa convocada deverá manifestar, dentro do prazo máximo de 10 (dez) minutos, se deseja 

ou não usufruir o seu direito de 

preferência, ocasião em que deverá ou poderá fornecer um preço inferior (ou um desconto maior) ao lance 

vencedor ou, respectivamente, solicitar sua desistência com relação ao item do certame em disputa; 

 

10.8.3.3 – A expiração do prazo de 10(dez) minutos implicará em preclusão do direito de preferência da em

presa convocada, com efeito de desistência tácita em relação ao item do certame em disputa. 

 

10.8.4 – Os procedimentos previstos nos itens 10.8.3.1 ao 10.8.3.3 continuarão a ser executados até que se e

ncontre uma empresa ME ouEPP que forneça preço inferior ao lance vencedor, ou, caso esgotadas as tentati

vas, será adjudicado o item ao lance vencedor original, após 

tentativa de negociação, nos termos dos subitens 10.2 e 10.3; 

 

10.8.5 – Tendo  ocorrido à  situação  em  que  uma ME ou EPP exerça seu direito de  preferência, poderá

  o Pregoeiro negociar 

com esta, com vistas à obtenção de um preço mais vantajoso para a Administração, vedadas alterações no 

objeto do item do certame. 

 

10.8.6 – O Pregoeiro também poderá negociar com a empresa detentora do lance vencedor original, nos ter

mos dos subitens 10.2 e 10.3, nocaso de inexistência ou desistência de empresas ME e EPP enquadradas na 

situação configurada no subitem 10.8.1; 

 

10.8.7 – Tendo ocorrido à situação em que uma ou mais ME ou EPP exerça seu direito de preferência e     

ocorrendo a hipótese de sua 

situação fiscal encontrar-se irregular (exceto com relação ao FGTS), suspender-se-á o pregão, para que a 

empresa promova a 

regularização dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por mais 2 (dois) dias úteis, a critério da 

Administração; 

 

10.8.8 – Reaberta a sessão no prazo previsto pelo Pregoeiro, caso a empresa ME ou EPP tenha regularizado 

a sua situação fiscal, o 

item será adjudicado em seu favor (após tentativa de negociação, nos termos do subitem 10.2 e 10.3), 

ou, caso contrário, será convocada outra empresa na ordem de chamada, situação em que serão 
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repetidos os procedimentos constantes neste item. 

 

10.8.9 – Em qualquer caso, a convocação das empresas que se enquadrem no direito de preferência será 

realizada, sempre, com aquelas que 

estiverem presentes, ficando de fora do “empate ficto” empresas que não  tenham enviado representantes 

para a sessão do pregão, ficando 

impossibilitadas de requerem, desse modo, às vantagens que a lei lhes faculta. 

 

11. DO JULGAMENTO 

 

11.1 – O  critério  de  julgamento  será exclusivamente  o de  TIPO  MENOR PREÇO global,     para os 

itens licitados; 

 

11.2 – Declarada encerrada a etapa competitiva e uma vez ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a   

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

 

11.2.1 – Caso não sejam ofertados lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado da contratação; 

 

11.2.2 – 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; 

 

11.2.3 – Para efeito do descrito no item 11.2.2, o Pregoeiro realizará a fase de lances verbais para PREÇO 

global. 

Encerrada esta fase serão analisados os preços GLOBAIS e em seguida será aberta, pela ordem 

dos itens, a habilitação dos vencedores; 

 

11.2.4 – Encerrada  a  fase de  lance,  o  Pregoeiro  

verificará a existência do direito de preferência de contratação para as 

ME/EPP, na forma dos arts. 44 e 45 da LC 123/2006, adotando-se os seguintes procedimentos: 

 

A. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as ME e EPP; 

 

B. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela ME e EPP sejam  

 iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço; 

 

C. Verificado o empate na forma da letra B deste item, o Pregoeiro convocará a ME ou EPP para       

apresentar nova proposta no prazo máximo 

de 5 ( cinco ) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

 

D. Não ocorrendo a contratação da ME e EPP, na forma da letra C deste item, serão convocadas as     

remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese da letra B deste item, na ordem classificatória, para o exercício domesmo 
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direito; 

 

E. Na hipótese  da  não-contratação de ME e/ou EPP  nos termos  previstos nas  letra C e D deste   

 item, o  objeto  será 

adjudicado em favor da proposta originalmente de menor preço; 

 

11.3 – Sendo  aceitável a oferta de  menor preço 

será  então aberto o  envelope  contendo a documentação de habilitação do 

licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

 

11.4 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor do 

 item, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta; 

 

11.5 – Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro    

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora 

e a ela adjudicado o objeto do certame; 

 

11.6 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido  

um melhor preço; 

 

11.7 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, 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; 

 

11.8 – Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o     

Pregoeiro devolverá aos licitantes, 

julgados desclassificados no certame, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolada, 

podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

 

11.9 – Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a reunião para    

promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 

 

12. DA HABILITAÇÃO 

 

12.1 – Os Documentos exigidos para Habilitaçãodeverão estar contidos no Envelope N.º 02, na sua forma   

original, por qualquer 

processo de cópia autenticado por Cartório competente, ou ainda, autenticados por servidor pertencente à 

CPL, quando 

da aberturado envelope 02, mediante apresentação e conferência dos originais. Os documentos de        

habilitação são abaixo discriminados: 

 

12.1.1 – As empresas que estiverem com pendências fiscais, deverão apresentar a certidão mesmo com as  

restrições; 
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12.2 - HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual; 

c) 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; 

12.2.1 – RG e CPF dos Sócios da empresa ou CNH. 

12.2.2 - REGULARIDADE FISCAL 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, se for o caso, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

(Alvará com devidas licenças exigidas no mesmo a licença prevista nas observações do alvará) e 

FIC; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da apresentação de CND – Certidão 

Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 

apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

f) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual que se fará mediante a apresentação de: Certidão 

Negativa (ou Positiva com efeitos de Negativa) 

g) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante a apresentação de certidão negativa de tributos; 

h) Certidão Negativa de débito Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Conforma a lei nº 12.440, 

de 07 de julho de 2011. Poderá adquirir no seguinte endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao. 

12.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA. 

12.2.4 - Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 

cartório do distribuidor do estabelecimento principal (sede) da pessoa jurídica, com data de emissão não 

superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação. 

12.2.5 - Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último EXERCÍCIO COM CERTIDÃO DE 
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REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, e declarações se 

optante pelo simples, 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. 

12.3.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, 

mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com clara identificação de seu subscritor. 

12.3.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

12.3.4 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

12.3.5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal do licitante que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis 

anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 6º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 

26/10/99, conforme modelo anexo. 

12.3.6 - Atestado de vistoria técnica junto ao DMTT, da localização física dos semáforos, comprovando 

que o mesmo através do responsável da empresa visitou o local e tomou conhecimento de todos os serviços 

a ser executado para cumprimento total do objeto relativo ao item, bem como conhecimento de todas as 

condições locais. 

12.3.7 - Para obtenção do Atestado de Vistoria tratado na alínea anterior, a licitante deverá requerer junto 

ao DMTT (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), cuja visita se realizará numa única 

oportunidade até dia 22.06.2020, pontualmente as 09h00min horas (horário local). 

12.3.8 – A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 

previsto na Lei 

Complementar N.º123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação: 

 

12.3.9 – Havendo alguma restrição na Comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado, exclusivament

e às ME/EPP, oprazo de 5(cinco) dias úteis –  prorrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento e

m que o proponente for declarado o vencedor, para a Regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa; 

 

12.3.10. – As certidões das empresas licitantes que possam ser adquiridas via internet, a sua falta ou vencid

as o Pregoeiro fará diligência no 

site da entidade responsável pela emissão durante a sessão. Caso esteja regular e possa ser impresso, o 

licitante será considerado habilitado. 
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12.3.11 – A não 

regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.2.2., implicará decadência do direito à 

contratação, sempre 

juízo das sanções previstas no art. 81 da Lei N.° 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a Licitação. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 

13.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poder

á solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do Pregão; 

 

13.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

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

 

14. DOS RECURSOS 

14.1 –  Declarado  vencedor ,  qualquer  licitante  poderá   manifestar  imediata  e  motivadamente  a 

intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual númerode dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

14.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurs

o e a adjudicação do objeto dalicitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 

 

14.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente i

nformado à 

autoridade competente. 

 

14.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

14.5 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 

vencedor; 

 

14.6 – Os  autos  do  procedimento  permanecerão com  vista franqueada aos  interessados,  na       

Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Walterloo Prudente, nº 253 - Bairro Jardim 

Umuarama  –  REDENÇÃO/PA. 

 

15 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, 

com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente; 

 

15.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
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a Autoridade Competente 

adjudicará, homologará e determinará a contratação, no prazo previsto neste edital. 

 

15.3 – Na  hipótese   de   acontecer   à  situação   prevista   contida   no  Subitem  12.2.2,         

a Adjudicação  somente  será  realizada quando findo o prazo 

previsto. Caso a ME/EPP que tenha usado do direito contido na LC N.° 123/2006, regularize a 

documentação dentro do prazo, lhe será 

adjudicado o objeto. Caso não efetue a regularização, serão chamadas as remanescentes ME/EPP, 

que se enquadrarem nas situações previstas na LC 123/2006. Caso nenhuma se 

pronuncie, o objeto será adjudicado ao vencer original do item. 

 

16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

16.1 – Os serviços serão executados até 31/12/2020, e de acordo com as necessidades do Departamento 

Municipal de Trânsito e Trafego; 

 

16.2 – A empresa contratada deverá manter diariamente uma revisão nos semáforos, bem como disponibili

dade técnica para tal manutenção, 

garantindo que todos os semáforos estejam dentro do padrão da Legislação vigente, e zelar, sempre que for 

preciso, pelos bens ligados àqueles. Esse serviço será fiscalizado por um  funcionário do Departamento 

Municipal de Trânsito e Trafego. 

 

17. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/ PAGAMENTO. 

 

17.1 – Após  a execução  do  serviço  ora  licitados  o  processo   será   instruído  com  a  respectiva 

Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo 

setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-

se ainda, o cumprimento integral 

das disposições contidas neste Edital, após o que os autos serão encaminhados ao setor de Contabilidade, 

para fins de pagamento; 

 

17.2 – A Secretaria Municipal de Finanças efetuará o  pagamento  em até 10  (dez) dias úteis contados da 

data da liquidação da despesa. 

 

17.3 – Por  ocasião do pagamento 

deverá observar se a contratada mantém todas as condições jurídicas que habilitaram o 

certame, 

ou seja, a comprovação de se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e como INSS e o 

FGTS. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

18.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equiva

lente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
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penalidades aqui estabelecidas; 

 

18.2 – O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

 

18.2.1 – Advertência; 

 

18.2.2 – Multas: 

 

18.2.3 – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicável à CONTRATADA 

multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

 

18.2.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de REDENÇÃO poderá garan

tida a prévia 

defesa, aplicar à 

CONTRATADA as sanções previstas no artigo N.º 87 da Lei N.º 8.666/93, sendo que no caso de multa esta 

corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato limitado a 10% do valor contratual 

 

18.2.5 – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo o

u em parte, a 

pessoa física ou 

jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15(quinze) dia

s, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

 

18.2.6 – Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração dir

eta ou indireta, 

pelo prazo de até 2(dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, 

descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Redenção, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

 

18.2.7 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquant

o perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

18.3 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do int

eressado e 

recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

19 - DA CONTRATAÇÃO 

 

19.1 –  Contratação  decorrente  da  presente  Licitação,  bem  como  suas  alterações, ficará  subordin
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ado  às  normas  da lei Federal 

8.666/93 esuas alterações e será instrumentalizada por intermédio de Instrumento Contratual conforme 

minuta constante do Anexo IV do presente Edital; 

 

19.2 – A adjudicatária deverá assinar Contrato, cujas cláusulas acham-se definidas no Anexo IV do presente 

Edital,  no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura; 

 

19.3 – O prazo  concedido para  a assinatura  da ordem de serviço  poderá  ser  prorrogado  uma única 

vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pelo Município de Redenção - Pará; 

 

19.4 – Poderá  o  Município de  Redenção-Pará,  quando  o  convocado  não  aceitar  ou  não  assinar  

o  contrato, no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação; 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

20.1 – Este  edital  deverá  ser  lido  e  interpretado  na íntegra,  e  após apresentação  da documen

tação e da proposta não 

serão aceitas alegaçõesde desconhecimento ou discordância de seus termos; 

 

20.2– Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documento

s de 

Habilitação apresentados na Sessão; 

 

20.3 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover dili

gência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicosdestinados a fundamentar as decisões; 

 

20.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão; 

 

20.5 – O  objeto  da  presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no parágrafo 1º do 

art. 65 da Lei 8.666/93; 

 

20.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do venci

mento, 

observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na CPL; 

 

20.7 – É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento; 

 

20.8 – Quaisquer dúvidas sobre o objeto licitado devem ser encaminhadas a Secretaria Municipal de 



 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

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

 

19 
 

Administração. 

 

20.9 – O valor contratado será irreajustável nos termos da Legislação vigente; 

 

20.10 – A presente licitação  somente  poderá ser revogada por razões de interesses públicos,   de 

correntes de 

fato superveniente devidamente 

comprovado, ou anulada, em  todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 

Provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado; 

 

20.11 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais obs

ervadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a 

lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

 

20.12 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licit

ação serão 

prestadas pelo Pregoeiro. 

 

20.13 – Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do pr

esente no endereço: Rua: Walterloo Prudente, 253, 2º andar, sala 202 – Jardim Umuarama – 

Redenção/PA, até dois dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO; 

 

20.14 – Aos casos omissos aplicam-se às disposições constantes das Leis 10.520/2002 e 8.666/93,  e 

a Lei Complementar 123/2006. 

 

Redenção, 23 de junho de 2020. 

 

 

 

Daiane Furtado de Araújo 

Secretária Municipal de Administração 

Decreto nº 001/2017
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ANEXO I 

MODELO PROCURAÇÃO 

 

Pela presente credenciamos o 

sr._____________________________________  Identidade nº ___________________,CPF nº__________________________, res

idente e domiciliado a rua _____________________________________________, na 

cidade de:_________________________________ a participar da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 

022/2020 

da Prefeitura Municipalde Redenção/PA, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhes 

poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa______________________________, bem como formular propostas, lances verbais e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Local e data 

 

___________________________________________________ 

Diretor ou representante legal
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HA

BILITAÇÃO 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que atenderemos às exigências do Edital do Pregão Presencial n° 

022/2020 no que se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, 

e que estamos regulares perante a Fazenda Federal, Municipal e 

Estadual, a Seguridade Social e ao FGTS. 

 

Local e data 

 

 

__________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 O presente termo de referencia tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA no Munícipio 

de Redenção - PA. 

2.  ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. As especificações dos itens objeto deste termo de referencia foram informadas pelo 

Departamento Municipal de Transito e Trafego de Redenção - DMTT, conforme especificações 

técnicas e requisitos de desempenho constantes na tabela abaixo. 

Item Descrição Unid. Quant. 

 

01 

 

Serviço de recuperação de contador regressivo microprocessado. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

 

Serviço 

 

 

10 

 

02 

 

 

Serviço de Recuperação de focais pedestre tipo boneco. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

 

Serviço 

 

 

12 

 

03 

 

Serviço de Recuperação de focais semafóricos veicular. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

 

Serviço 

 

 

40 

 

04 

 

Serviço de Recuperação de módulo CPU JSM. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

 

 

Serviço 

 

 

 

4 

 

05 

 

Serviço de Recuperação de módulo de potência controlador AC. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

 

 

Serviço 

 

 

 

12 

 

06 

 

Serviço de Recuperação de módulo fonte para controlador AC. 
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* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

Serviço 12 

 

07 

 

Serviço de controlador de tráfego digicon nível 1. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

Serviço 

 

6 

 

08 

 

 

Serviço de controlador de tráfego digicon nível 2. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

Serviço 

 

2 

 

09 

 

 

Serviços de sistema semafóricos JMS nível 1. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

 

Serviço 

 

 

12 

10 

 

Serviço de Troca de lâmpada e revisão de soquetes e conecções. 

* Os serviços incluem o material e a mão de obra para a execução do serviço. 

 

 

Serviço 

 

8 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

3.1. Os itens que integram o objeto da presente licitação 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. 

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

4.1. A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na 

Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o Pregão, modalidade utilizada e subsidiariamente 

na Lei complementar Municipal nº 101/2019, no que couber pelas disposições contidas 

na Lei Federal nº 8.666/93. 

5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva objeto deste termo de referencia 

deverão ser prestados no local onde esta localizado cada semáforo de acordo com a 

necessidade apresentada. 

5.2. Os serviços compreendem a configuração dos aparelhos controladores, serviço de 

recuperação do módulos, serviço de revisão, bem como a troca de lâmpadas 

danificadas. 

5.3. Devera ser encaminhado a solicitação Via telefone ou via e-mail a empresa 

CONTRATADA para a referida manutenção. 

5.4. Todas as peças que forem trocadas deverão ser entregue ao representante legal 

CONTRATANTE, com um laudo informando o defeito apresentado. 
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6. LOCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. O município de Redenção possui 06(seis) semáforos localizados nas seguintes ruas e 

avenidas: 

 Avenida Alceu Veroneze com a Avenida Araguaia; 

 Avenida Thompson filho com a Avenida Brasil; 

 Avenida Santa Tereza com a Avenida Brasil; 

 Avenida Rosa Lima de Almeida com a Rua Brasil; 

 Avenida Wilma Guimaraes Pena com a Avenida Brasil; 

 Avenida Araguaia com a Avenida Thompson Filho; 

7. HORARIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as necessidades de manutenção dos 

referidos semáforos, em dias semanais, incluindo sábados, domingos e feriados, através 

de (2) dois turnos de serviço: 

 

 1º turno: Das 07h:00min. até 14h00min. 

 2º posto: Das 14h:00min. até 23h00min. 

 

7.2. A contratada deverá estar em condições de atender aos chamados da contratante num 

prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

8. DA GARANTIA 

8.1. Os serviços executados deverão ser garantidos contra defeito de reparos, montagem e 

instalação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. A garantia dos serviços deverá ser 

cumprida, mesmo após o término ou rescisão do contrato. 

8.2. As peças substituídas deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias, devendo 

ser observado o prazo oferecido pelo fabricante quando este for superior. 

9. PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

9.1. O prazo para a referida prestação de serviço será de 24 (vinte e quatro) horas, nos 

locais indicados pelo Departamento de Transito e Trafego - DMTT contando-se o prazo 

a partir da emissão da Ordem de Compra, que será enviada ao licitante vencedor via 

e-mail ou outro meio hábil. 

9.2. Se tratando de serviço os mesmos serão recebidos obedecendo aos seguintes critérios 

conforme prevê o artigo 73 da lei 8.666/93. 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto 

no art. 69 desta Lei; 



 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

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

 

25 
 

9.3. 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 subitem 9.1 do presente termo. 

9.4. 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. 

9.5. As despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto deste termo de referencia, correrão por conta exclusiva da 

contratada. 

10. VALOR ESTIMADO 

10.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 88.021,80 (Oitenta e oito mil e 

vinte e um reais). 

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

11.1. O período de vigência do contrato será até o dia 31/12/2020, 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 Administração, desde que haja 

autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

11.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

11.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

11.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 

11.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

11.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para Administração, conforme 

estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

11.3. 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 Administração. 

11.4. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida 

mediante celebração de termo aditivo. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obedecerá ao estabelecido neste Termo de Referência, no Instrumento de 

Contrato, na Lei 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Destacam-se 

além de outras obrigações constantes no Edital e do Contrato, as seguintes obrigações: 

12.1. Atender plenamente ao compromisso assumido com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

REDENÇÃO. 

12.2. Efetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REDENÇÃO, em estrita observância das especificações do Edital, 

proposta e contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
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12.3. Substituir imediatamente as peças por outras de características idênticas quando os 

mesmos, por qualquer defeito técnico deixarem de executar os serviços ou se estes não 

apresentarem os rendimentos operacionais. 

12.4. Prestar esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender 

prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento. 

12.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, assim como ao 

cumprimento das obrigações previstas no certame definidos e conforme especificações 

constantes do edital. 

12.6. Indenizar terceiros e ou o órgão entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a 

fornecedora adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências 

das autoridades competentes e as disposições legais vigentes. 

12.7. A CONTRATADA deverá responder a CONTRATANTE nos caso de qualquer tipo de 

atuação ou ação, que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem 

como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais 

decisões judiciais, eximindo o órgão/entidade de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade. 

12.8. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancaria e outros julgáveis necessários. 

12.9. Arcar com todas as despesas na execução dos serviços: mão de obra, encargos sociais, 

seguro, impostos, combustível, bem como todos os danos e prejuízos durante a 

prestação dos serviços, causados por terceiros por ação ou omissão própria. 

12.10. Garantir a integridade dos serviços, cabendo à mesma a reposição nos casos de falta 

detectada, de manuseio inapropriado que cause a perda dos produtos. 

12.11. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

REDENÇÃO, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar 

ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 

execução dos serviços. 

12.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza. 

12.13. 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); 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, substituir, reparar, corrigir, remover, ou 

reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, o produto 

com avarias ou defeitos. 

12.15. Atender prontamente a quaisquer exigências da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

REDENÇÃO, inerentes ao objeto da presente licitação. 

12.16. Comunicar ao servidor designado pela fiscalização do contrato autorizado pela 

CONTRATANTE, POR ESCRITO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a prestação de serviços os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação. 
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12.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

12.17.1. 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, 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. 

12.17.2. Para averiguação do disposto no subitem 12.17.1 a empresa resultante de 

qualquer das operações comerciais ali descritas fica obrigada a apresentar, 

imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação. 

12.18. Enviar o Relatório dos Serviços Prestados ao gestor do contrato para apreciação, antes 

da emissão da nota fiscal/fatura dos serviços prestados, quando necessário. 

12.19. Arcar com todos os custos de reexecução nos casos em que o objeto não atenda as 

condições deste termo. 

12.20. Disponibilizar funcionários habilitados para a prestação dos serviços. 

12.21. 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. 

12.22. 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. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da Contratante: 

13.1. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e 

empregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos e execução dos serviços, 

desde que devidamente identificados e acompanhados por um representante da 

CONTRATANTE. 

13.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando à CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas 

corretivas por parte desta; 

13.3. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos serviços 

contratados e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso; 

13.4. Impedir que terceiros forneçam os serviços contratados objeto deste termo de 

Referencia; 

13.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

13.6. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93; 

13.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após a prestação dos 

serviços com a nota fiscal assinada pelo Fiscal do Contrato; 
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13.8. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

13.9. Rejeitar os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do termo de 

referência e seus anexos, bem como na proposta. 

13.10. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA. 

14. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1. 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. 

15. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. 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. 

15.2. 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. 

15.3. 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. 

15.4. Ficará designado o servidor PAULO CICERO M. DE ANDRADE, como FISCAL TITULAR, 

e o Servidor, WILSON DE SOUZA, 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. 

16. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. 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. 
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16.2. 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 Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

16.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do 

subitem 14.1., 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 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 

ônibus 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 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

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; 
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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 Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

16.4. 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. 

16.5. 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. 

16.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

16.7. 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. 

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à 

publicidade dos atos praticados pela Administração. 

 

Redenção-PA, em 09 de Abril de 2020. 

 

 

 

Daiane Furtado de Araújo 
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05).
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE REDENÇÃO, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Walterloo Prudente, 253 – Jardim 

Umuarama, inscrito no CNPJ sob nº 04.144.168/0001-21, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. ...................................., CPF nº ............... e Carteira de Identidade RG nº .................. SEGUP-..........., 

residente e domiciliado na Rua .................., neste Município de................., doravante denominado 

CONTRATANTE, e a empresa ..........................................., com sede na Av. .............., ........... - Entroncamento, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..........................., neste ato representada por seu sócio proprietário, 

Sr. ......................, ..............., ..............., comerciante, portador da Cédula de Identidade RG 

nº ..................-SSP/......... e CPF nº .................., residente e domiciliado à Av. ..........................., ................. – ............, 

neste Município de............., doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo ajustam e 

acordam as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente Contrato é a Contratação de Empresa para Prestação 

de Serviços de Manutenção de Semáforos, por meio de recursos próprios no 

Município. Processo Licitatório nº 062/2020 – Pregão presencial nº 022/2020. 

 

a) Fazem  parte  do presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Processo   

     Licitatório nº 062/2020 e Pregão Presencial nº 022/2020 e a proposta 

do Contratado, adjudicada pela Contratante. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

O valor global deste Contrato será de R$ -------------------, conforme consta na ata e histórico 

de lances, constante do Pregão Presencial 022/2020. 

 

a) A CONTRATADA fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do inicialmente estipulado no CONTRATO. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente através de nota fiscal, mediante apresentação de      

boletim de prestação dos Serviços atestado pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

PARAGRAFO ÚNICO  –  Fica  assegurado  restabelecimento  do  equilíbrio  econômico  financeiro 

inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência, a contar da data da sua assinatura e término em 31/12/2020. 

Podendo essa data ser prorrogada conforme necessidade e conveniência da Administração Municipal, 
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através de comunicação formal prévia, por igual período. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

A contratada se obriga a arcar com as despesas relativas à mão-de-obra, bem como com as despesas   

relacionadas a terceiros que resultem 

de sua imperícia ou negligência ou pela culpa de seus empregados, segundo os princípios de suas 

responsabilidades. 

§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 

a) Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos dos serviços e 

fornecimento dos materiais, ou que deles venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros; 

b) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pelo CONTRATANTE, desde que tais métodos e 

instruções não infrinjam qualquer condição contratual;  

c) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 

d) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais, municipais e autárquicas 

que incidam ou possam vir a incidir sobre as operações objeto deste Termo de CONTRATO, ou de 

qualquer forma com ele relacionados; 

e) A contratada deve manter durante a execução do Contrato, todas as CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação (art.55, inciso XIII da Lei nº 8666/93) 

inclusive manter em dias suas obrigações, de forma a garantir a plena e contínua execução deste 

Contrato.  

§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a:  

a) Designar fiscais servidor _______________________ sob a matricula n° ________ como fiscal titular e o 

servidor ________________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. 

b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS SERVIÇOS - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva objeto deste 

termo de contrato deve ser prestados no local onde esta localizado cada semáforo de acordo com a 

necessidade apresentada. 

 

b) Os serviços compreendem a configuração dos aparelhos controladores, serviço de 

recuperação dos módulos, serviço de revisão, bem como a troca de lâmpadas 

danificadas. 

c) Devera ser encaminhada a solicitação Via telefone ou via e-mail a empresa 

CONTRATADA para a referida manutenção. 

d) Todas as peças que forem trocadas deverão ser entregue ao representante legal 

CONTRATANTE, com um laudo informando o defeito apresentado. 
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e) Os serviços deverão ser prestados de acordo com as necessidades de manutenção dos 

referidos semáforos, em dias semanais, incluindo sábados, domingos e feriados, 

através de (2) dois turnos de serviço: 

 

 1º turno: Das 07h:00min. até 14h00min. 

 2º posto: Das 14h:00min. até 23h00min. 

 

f) A contratada deverá estar em condições de atender aos chamados da contratante num 

prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA- Os serviços executados deverão ser garantidos contra defeito 

de reparos, montagem e instalação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.  

 

a) A garantia dos serviços deverá ser cumprida, mesmo após o término ou rescisão do 

contrato. 

b) As peças substituídas deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias, devendo ser 

observado o prazo oferecido pelo fabricante quando este for superior. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá garantida a prévia defesa aplicar 

ao Contratado ao seu critério, quaisquer 

das sanções previstos no Art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 de 23/06/93. 

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO 

Constitui motivos para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas no Art. 78 da Lei Federal 8.666/93 de 23/06/93, desde que cabíveis a presente contratação, 

resguardadas as prerrogativasconferidas por esta Lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78, sem  

que haja culpa da Contratada, seráesta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que     

houver sofrido, tendo ainda assegurado osdireitoselencados nos incisos doparágrafo segundo do Art. 

79, no que couber. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As formas de rescisão contratual são as estabelecidas no Art. 79 da          

Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta das dotações        

orçamentárias. 

10.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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15.451.1013.2023 – MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DISTRATO – O presente distrato firmado amigável e em 

comum acordo entre as partes, tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato 

original, em anexo, firmado entre as partes que entenderam por bem, doravante encerrá-lo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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 TERCEIRA - DO FORO As partes elegem o Foro da Comarca de Redenção, 

Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

qualquer questão judicial que, porventura, se faça necessária e relativa ao presente CONTRATO. 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Redenção - PA, _____de _________ de 2020. 

 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA 

CONTRATANTE 

 

________________________________________ 

CONTRATADA 

Testemunhas:      A) _____________________________________________  

                                Nome:  

                                 RG:  

 

                                B) ____________________________________________ 

                               Nome:  

                                RG: 
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ANEXO V 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES) 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial nº 022/2020, que não poss

uímos em nosso quadro 

de pessoal empregado(s) menor (es) de18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho 

menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a partir de 14(quatorze) anos. 

 

Local e data 

 

__________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal)

 

 

Observações: - Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; 

- Se a licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição

 

 

 


		2020-06-24T08:34:45-0300
	MARCIO ANTONIO DA MOTA:62722050234




